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اإلهداء

اإلهداء
إىل مه أفرقذه دًماً يف دسًب احلياج.
ًمل متيهو انذويا ألسذٌي مه دثو ًدضٌسه معي.
إىل ذهك انشًح انطاىشج "أتي"
ًإىل مه ذرساتق انكهماخ نرخشج معربج عه مكنٌن راهتا.
إىل مه عهمرين ًعاود انصعاب ألصم إىل ما أوا فيو.
ًعنذما ذكسٌوي اهلمٌو أسثخُ يف حبش دناهنا نيخفف مه آالمي  ..أمي.
إيل مه ساوذذين ًًقفد معي يف حمطاخ دياذي.
ًأعاورين ألجنض حبثي ىزا.
صًجيت انغانيح.
إيل أتنائي األدثاب.
(ماصن ًمسيح ًساسج ًصينة ًماسيا)
إيل إخٌاوي ًأخٌاذي األدثاب.
إىل أىهي ًعشريذي.
إىل أساذزذي األفاضم.
إىل صمالئي ًصميالذي.
إىل كم مه عهمين دشفاً.
أىذي ىزه انذاسسح املرٌاضعح ساجياً مه املٌىل عض ًجم أن جيذ انقثٌل ًاننجاح.
ب

ذكرىوتقدور

شكر وتقدير
الشكر ﵀ تعالى أكلن ،ثـ إلى الناس انطالقان مف قكؿ النبي محمد ( من ال يشكر الناس ،ال

يشكر اهلل).

أتقدـ ىنا بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذه الدارسة ،كساعدني معنكينا أك مادينا،

فإلي قائد المسيرة ،كرجؿ المرحمة ،األب الحبيب دكلة د .إسماعيل عبد السالم ىنية .رئيس الكزراء
الفمسطيني السابؽ ،كنائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس.

كؿ باسمو كلقبو ،كفي
كالى أساتذتي الكراـ ،في أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،ه

مقدمتيـ ،عميد األكاديمية أ .د محمد المدىكف ،كالنائب األكاديمي د .أحمد جكاد الكادية ،كأخص

بالذكر الدكتكر القدير :د .إبراىيـ محمكد حبيب ،عمى تفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،كمتابعتو

كتحفيزه لي ،مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ المخرجات.

كالى األستاذيف المشاركيف الكريميف :أ .د عبد الناصر محمد سركر؛ د .أحمد جكاد الكادية،

عمى تكرميما بمناقشة ىذه الرسالة كاثرائيا بما ىك نافع كمفيد مف أصيؿ عمميما ككاسع خبرتيما،
ال المكلى عز كجؿ أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتيـ جميعنا ،الميـ آميف.
سائ ن

كالشكر مكصكؿ ىنا :إلى خالي ككالد زكجتي أ .مركاف إسماعيؿ ىنية ،عمى حرصو كعنايتو
مف خالؿ إثراء البحث ،كتزكيدم بالمالحظات .كالشكر مكصكؿ إلي د .رائد أبك داير عمى تزكيدم

بالمراجع الميمة في الدراسة .كما كأشكر د .حاتـ أبك زايد عمى إثراء الدراسة كامدادم بالمراجع .كما
أشكر أخي كصديقي أ .محمد مركاف ىنية عمى تكاصمو الدائـ ،كالتجييز المكجستي .كالشكر

مكصكؿ أيضان إلى األخكة زمالء العمؿ الذيف كقفكا معي بإنجاز دراستي ىذه.

كل يفكتني أف أشكر زكجتي الغالية مصدر الحب كالتفاني كاإلخالص لمساعدتيا لي
كمساندتيا الدائمة.
كالشكر مكصكؿ إلى الصديؽ العزيز /سعد عناف كريـ ،كالصديؽ العزيز /محمكد صابر

بصؿ عمى مساندتيـ لي كمساعدتي في إتماـ الدراسة.

الطالب

خالد كمال محمد ىنية

ج

ملخصىالدرادة

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة :إلى التعرؼ إلى األسس كاألدكات كالمحددات كاألىداؼ في سياسة
تركيا الخارجية تجاه المممكة العربية السعكدية ،ككيؼ عممت عمى تحقيقيا .كما كركزت عمي أبعاد
السياسة التركية تجاه المممكة العربية السعكدية ككيؼ رسمت ىذه األبعاد لتعزيز التكجو ،تجاه
المممكة .وتكمن مشكمة ىذه الدراسة :في صعكد حزب العدالة كالتنمية إلي سدة الحكـ ،كالذم

شكؿ تحكؿ كاضح في سياستيا تجاه المنطقة العربية ،لسيما السعكدية األمر الذم دفعيا لمبحث

عف مكاسب أكبر تؤىميا لدكر إقميمي في الساحة الدكلية ،كتحقيؽ المكاسب القتصادية كغيرىا،
كيزداد ىذا الدكر بخاصي وة إباف ثكرات الربيع العربي كالتيديدات اإليرانية عمي المنطقة ،لسيما
السعكدية التي ىي جزء مف األطماع اإليرانية ،كما كفيـ أىمية التقارب مع القكم اإلقميمية الكبرل

لحماية حدكدىا كسيادتيا ،سيما التقارب مع المممكة العربية السعكدية.

وقد اعتمدت الدراسة عمى تحميل المعطيات :في التحكؿ في سياستيا تجاه المممكة ،عمى

منيج تحميؿ النظـ كالذم يحمؿ البيئة السياسية عمى أساس النظاـ السياسي في الدكلة .كما ركزت

عمى فيـ المعطيات التاريخية مف خالؿ المنيج التاريخي ،كاستعانت الدراسة بنظرية تكازف القكل،
كالتي ركزت عمي الدكر التي تقكـ بو تركيا في التكازف مع القكل الفاعمة في اإلقميـ .كقد تكصمت

الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أف كصكؿ حزب العدالة كالتنمية لمحكـ ،شكؿ متغي انر ميمان في
التقارب التركي السعكدم ،كالذم يعد البعد القتصادم ذك أىمية كبيرة ،في التقارب التركي

السعكدم ،كأف ثكرات الربيع العربي شكمت حالة فتكر بيف تركيا كالسعكدية ،إلى أف جاءت فترة

الممؾ سمماف عاـ ( )2002لتعمؿ عمى استعادة التقارب التركي السعكدم بصكرة كبيرة ،وأوصت
الدراسة بتعزيز التحالؼ الجديد مف خالؿ إيضاح أىدافو ،كتشكيؿ منطقة عمميات مشتركة لمدكؿ
المشاركة ،كتعزيز الترسانة العسكرية ،بحيث يضاىي األحالؼ الدكلية ،كلسيما حمؼ الشماؿ

األطمسي ،فمك قدرت اإلمكانات التركية السعكدية ،فإنيا تستطيع تنفيذ ذلؾ ،حيث إف تركيا ثاني
أكبر قكة في حمؼ الشماؿ األطمسي .كأكصت كذلؾ المممكة العربية السعكدية ،مف إعادة صياغة

حجـ اإلنفاؽ العسكرم بطريقة ترشد الستيالؾ ،كتحقؽ التطكير في الصناعات العسكرية كمان

كنكعنا ،كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ استقداـ الخبرات كالميرة كالمختصيف ،مف أجؿ تعزيز

الصناعات المحمية.
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Abstract

Abstract
This research studies the Turkish foreign policy towards Saudi Arabia during the
period from 2002 to 2015. The problem of this study lies in the rise of Justice and
Development Party to power which formed a turning point in its policy towards the
Arab world particularly Saudi Arabia. This pushed turkey to search for greater gains
qualifying it for having a regional role in the international arena, and achieving
economic gains. This particular role increased during the Arab Spring and in the light of
the Iranian threats to the region, particularly Saudi Arabia, which is a part of the Iranian
ambitions. Turkey as realized the importance of rapprochement with the major regional
powers to protect its borders and sovereignty, especially its rapprochement with Saudi
Arabia.
This study aims at identifying the fundamentals, the tools, the limitations and objectives
of Turkey’s foreign policy towards Saudi Arabia, and how it have worked to achieve
them. The study also focused on the dimensions of the Turkish policy toward Saudi
Arabia and how these dimensions enhance this orientation of rapprochement with the
Kingdom.
The study depended on the systems analysis approach, which analyzes political
environment on the basis of political regimes, to analyze the data of this study. The
study also focused on understanding the historical data through the historical approach.
It also used the theory of balance of powers, to focus on the role played by Turkey to
balance with the strong players in the region.
The study drew a number of findings the most important of which are the following:
The rise of Justice and Development Party to power has formed an important factor in
the Saudi Turkish rapprochement. The economic dimension is also an important factor
in the Saudi Turkish rapprochement. Arab Spring formed a state of tension between
Turkey and Saudi Arabia till King Salman came to power in 2015. This has worked on
the restoration of the Saudi Turkish rapprochement dramatically.
The study suggested a number of recommendations the most important of which are
the following: Strengthening the new alliance by clarifying its objectives and forming a
joint operations region for the participating countries. Fortifying the military arsenal of
both countries, to be like other international alliances, noting that Turkey is the second
biggest force in NATO. The study also recommended Saudi Arabia to reformulate the
size of military spending in a manner that lessens consumption, and achieves
development in the military industry both in quantity and quality. This can be achieved
by bringing in expertise and skilled professionals, in order to strengthen local industries.
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الفصلىاألول
اإلطارىالعامىللدرادة

الفصل األول:

اإلطار المنيجي لمدراسة
أو ًال -المقدمة:
تعد تركيا دكلة إقميمية فاعمة في الشرؽ األكسط ،كيتحدد ذلؾ مف خالؿ مكقعيا التاريخي

كالجغرافي كالديمغرافي كاأليديكلكجي كالثقافي ،نظ انر لمتاريخ العثماني في المنطقة ،فقد استمر حكميا

ألكثر مف أربعة قركف ،حيث كانت تركيا تعطي أىمية كبيرة لممنطقة العربية ،حتى إلغاء الخالفة

العثمانية)0923(،ـ ،إلى أف جاءت فترة الجميكرية كاتباع سياسة التتريؾ ،كتعزيز الدكلة القكمية،
كالتي اتبعت سياسة إدارة الظير لمشرؽ كالتكجو لمغرب ،حتى ثمانينيات القرف الماضي ،كالذم بدأت

فيو تركيا بالتكجو لعمقيا العربي كاإلسالمي ،كقد عزز ىذا الحضكر ،فكز حزب العدالة كالتنمية في

النتخابات عاـ()2002ـ ،فكاف بمثابة نقطة تحكؿ كبيرة في التكجو لمعمؽ العربي كاإلسالمي،
حيث شكؿ السياسة الخارجية التركية عمى أساس الحضكر في اإلقميـ بتحقيؽ الدكلة المركز مف

خالؿ ،إعالف المبادم الستة لمسياسة الخارجية التركية ،كالتي تستند عمى سياسة تصفير

المشكالت.
كعميو ،فإف المممكة العربية السعكدية ليا خصكصيتيا في التاريخ العثماني كالذم يربط

حضكرىا القكم في العقؿ السياسي التركي ،فالعالقات التاريخية متجذرة بيف البمديف ،مرك نار بفاتح
عزز ىذه العالقة ،مكقع المممكة األيديكلكجي
القسطنطينية ،حتى سالطيف الدكلة العثمانية ،كالذم ٌ
كالتاريخي كالجغرافي كالقتصادم ،فكجكد الحرميف الشريفيف فييا حقؽ المكانة الدينية ،كامتالكيا
ثمثي احتياطي النفط في العالـ ،عزز مف مكانتيا القتصادية ،كالتي تعمؿ تركيا ،مف خالليا عمى

تحقيؽ التكامؿ القتصادم كالسياسي كاإلقميمي.

كنظ انر ألف المنطقة العربية تعاني حالة مف الفراغ السياسي كالقيادم ،ىذا بدكره دفع القكم

اإلقميمية كالدكلية لشغؿ ىذا الفراغ مف خالؿ السيطرة عمي المنطقة كمقدراتيا ،كالتي بدأت أىـ
فصكليا في القرف الحادم كالعشريف ،أحداث ( )00سبتمبر مف العاـ()2000ـ ،كالتي تالىا الغزك

األمريكي لمعراؽ ،عاـ()2004ـ ،مرك نار بالصراع العربي اإلسرائيمي ،كثكرات الربيع العربي ،التي

أفرزت التجاذبات السياسية كالعسكرية ،كلسيما الممؼ السكرم كاليمني ،باإلضافة لممشركع التكسعي

اإليراني في المنطقة ،الذم أدل إلى متغيرات جديدة كفرض معادلت جديدة ،لذلؾ عممت تركيا

عمى تحقيؽ التكازف في المنطقة ،كالتي تقاطعت مع الرؤية السعكدية ،في ظؿ القيادة الجديدة،

لمحاكلة إعادة صياغة جديدة لممنطقة  ،فقد أفرز ىذا التقارب تعزيز التعاكف بينيما مف خالؿ،
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إعادة بناء المحاكر  ،كتشكيؿ تحالؼ عسكرم سعكدم يضـ تركيا ،كاإلعالف عف تشكيؿ مجمس
تعاكف استراتيجي.

لذلؾ ،فإف الدراسة سمطت الضكء عمي المتغيرات الجديدة في المنطقة ،كمدل أىمية
الحضكر التركي فييا ،كالقدرة التركية عمى إعادة صياغة رؤية جديدة لممنطقة العربية مف خالؿ
التعاكف التركي السعكدم ،التي تعد األخيرة ،جزءان محكريان في المنطقة العربية ،كتحقيؽ التكامؿ

كالتكازف ،في العالقة بيف البمديف عمى أساس يتعدل القكميات كالحدكد ،كيجمع كيقارب المصالح
الجيكسياسية كالجيكاقتصادية ،كالتركيز عمي عكامؿ التقارب كالتباعد بيف البمديف في فترات الحكـ

المختمفة ،ككذلؾ دراسة الدكر الجديد لتركيا في المنطقة ،كالتقاطع التركي السعكدم.

ثانياً -مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:

تشكؿ السياسة الخارجية التركية جزءان ميمان ،في منطقة الشرؽ األكسط ،كالذم عززه صعكد حزب

ل كاضحان في سياستيا تجاه المنطقة العربية ،كلسيما
العدالة كالتنمية إلى سدة الحكـ ،كشكؿ تحك ن

السعكدية األمر الذم دفعيا لمبحث عف مكاسب أكبر تؤىميا لدكر إقميمي ،كتحقيؽ المكاسب
القتصادية كغيرىا ،كازداد ىذا الدكر ،إباف ثكرات الربيع العربي كالتيديدات اإليرانية عمي المنطقة،
كلسيما السعكدية التي ىي جزء مف األطماع اإليرانية ،كالذم يتقاطع مع الرغبة التركية بتحقيؽ
التكازف في اإلقميـ.

وتتحدد مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
ما طبيعة السياسة الخارجية التركية تجاه المممكة العربية السعكدية مف2002-2002ـ؟

ويتفرع من ىذا التساؤل مجموعة من األسئمة الفرعية ،وىي عمى النحو التالي:
 ما الجذكر التاريخية لمعالقات التركية-السعكدية؟

 كيؼ تؤثر مؤسسات صنع القرار في السياسة الخارجية التركية تجاه السعكدية؟
 ما طبيعة المرتكزات كاألىداؼ في السياسة الخارجية التركية تجاه السعكدية؟

 إلى أم حد أثرت السياسة الخارجية التركية تجاه السعكدية في الفترة مف 2000-2002؟
 كيؼ تؤثر المحددات في تنفيذ السياسة الخارجية التركية تجاه المممكة العربية السعكدية؟

 ما ىي أبعاد السياسة الخارجية التركية تجاه المممكة العربية السعكدية ٌإباف ثكرات الربيع
العربي كحتى تكلي الممؾ سميماف مقاليد الحكـ؟


ما مدم تأثير السياسة التركية تجاه السعكدية في الفترة مف 2002-2000؟
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ثالثاً -أىداف الدراسة:

 التعرؼ عمى الجذكر التاريخية لمعالقات التركية-السعكدية.

 فيـ دكر مؤسسات صنع القرار في السياسة الخارجية التركية تجاه السعكدية.
 استكشاؼ المرتكزات كاألىداؼ في السياسة الخارجية التركية تجاه السعكدية.

 تسميط الضكء عمى المحددات في تنفيذ السياسة الخارجية التركية تجاه المممكة العربية
السعكدية.

 فيـ إلى أم حد أثرت السياسة الخارجية التركية تجاه السعكدية في الفترة مف -2002
.2000

 معرفة أبعاد السياسة الخارجية التركية تجاه المممكة العربية السعكدية ٌإباف ثكرات الربيع
العربي كحتى تكلي الممؾ سميماف مقاليد الحكـ.
 التعرؼ عمى تأثير السياسة التركية تجاه السعكدية في الفترة مف .2002-2000

رابعاً -أىمية الدراسة:

تتمثل أىمية الدراسة في:
 األىمية النظرية :أف الدراسة تتمحكر حكؿ دكلتيف مركزيتيف في الشرؽ الكسط ،كذات بعد
استراتيجي كمحكرم؛ مؤثر في البيئة اإلقميمية كالدكلية .مما يعزز التقارب الفكرم
كاأليدلكجي كالثقافي في البيئة العربية كالتركية ،بمدل أىمية الترابط بيف المنطقة العربية
كتركيا ألىميتيا الجيكسياسية .كيتحقؽ ذلؾ مف خال إثراء المكتبة العربية ،بمثؿ ىذه

المكضكعات الميمة.

 األىمية العممية :تقديـ رؤية لصانع القرار الفمسطيني ،حكؿ أىمية التكازف في العالقات
الخارجية ،مف خالؿ إدراؾ الفكاعؿ في اإلقميـ ،كقكم التجاذب ،كقكم التقارب ،كالعمؿ
عمي ،استغالليا لصالح القضية الفمسطينية.

خامساً - :حدود الدراسة:

الحد المكضكعي لمدراسة :حيث ستتناكؿ ىذه الدراسة السياسة الخارجية التركية تجاه
المممكة السعكدية.

الحد الزماني لمدراسة :حيث ستتناكؿ الفترة ما بيف عامي ( )2002-2002مع األخذ بعيف
العتبار التأصيؿ التاريخي لمعالقات الثنائية.
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الحد المكاني لمدراسة :حيث ستركز الدراسة عمى منطقة الشرؽ األكسط لسيما تركيا
كالسعكدية.

سادساً -منيجية الدراسة:

سوف تعتمد الدراسة في تحميل إشكالية الدراسة وتساؤالتيا الفرعية عمى المناىج التالية:
 منيج تحميل النظم :كالمقصكد بو كؿ نظاـ مركب مف مجمكعة مف العناصر لو كظائؼ
كلديو عالقات منظمة يؤدم ىذا الكؿ نشاطنا ىادفنا يميزه عف غيره كأف ىذا النظاـ يقيـ
عالقات مع البيئة المحيطة بو.

 المنيج التاريخي :كىك المنيج الذم يستند إلى األحداث التاريخية في فيـ الحاضر
كالمستقبؿ ،إذ ل يمكف فيـ كادراؾ أية حالة سياسية إل بالعكدة إلى جذكرىا التاريخية

اء أكانت حالت سمبية أـ ايجابية ،لفيـ حالة التبايف في العالقات التركية
كتطكرىا ،سك ن
السعكدية.

 كما ستتطرؽ الدراسة إلى نظرية توازن القوى كالتي ترتكز عمى دراسة العالقات الدكلية
مف خالؿ تحديد أبعاد نظاـ القكل في العالقات الدكلية ،حيث تسعى كؿ دكلة لزيادة قكتيا
القكمية عمى حساب غيرىا مف الدكؿ .كتسيـ ىذه النظرية في فيـ الدكر الذم تحاكؿ لعبو
كؿ مف تركيا السعكدية في البيئة اإلقميمية في إطار المصالح المتبادلة .كالستعانة بنظرية

التكامل الوظيفي كالتي تنطمؽ تركيا في رؤيتيا لممنطقة مف خالليا.

سابعاً -أدوات الدراسة:
نظ انر ألف البحث مكتبي فإف األداة المستخدمة في الدراسة ىي ،العتماد في الدراسة عمي المصادر
كالمراجع مثؿ الكتب كالدراسات كالدكريات لمحصكؿ عمي المعمكمات التي تخدـ البحث.

ثامناً -مصطمحات الدراسة:
 -1األيديولوجيات

كممة إنجميزية معناىا الحرفي "عقائد" ،كتعريفيا باإلنجميزية :منظكمة التصكرات

كالعتقادات كالنظريات التي تبنى عمييا حياة األفراد كالمجتمعات السياسية كالقتصادية
كالجتماعية(.معيد السياسات التنمكية)18 :2014،

 -2راديكالية  :الراديكالية لغة نسبة إلى كممة راديكاؿ الفرنسية كتعني الجذر ،كاصطالحان تعني
نيج األحزاب كالحركات السياسية الذم يتكجو إلى إحداث إصالح شامؿ كعميؽ في بنية

المجتمع ،كالراديكالية ىي عمى تقاطع مع الميبرالية اإلصالحية التي يكتفي نيجيا بالعمؿ
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عمى تحقيؽ بعض اإلصالحات في كاقع المجتمع ،كالراديكالية نزعة تقدمية تنظر إلى
مشاكؿ المجتمع كمعضالتو كمعكقاتو نظرة شاممة تتناكؿ مختمؼ ميادينو السياسية

كالدستكرية كالقتصادية كالفكرية كالجتماعية ،بقصد إحداث تغير جذرم في بنيتو ،لنقمو
مف كاقع التخمؼ كالجمكد إلى كاقع التقدـ كالتطكر(.كاتا ،مكقع الكتركني)2007:

 -3السياسة الخارجية :مجمكعة األىداؼ السياسية التي تحدد كيفية تكاصؿ ىذا البمد مع
البمداف األخرل في العالـ .كبشكؿ عاـ تسعى الدكؿ عبر سياساتيا الخارجية إلى حماية
مصالحيا الكطنية كأمنيا الداخمي كأىدافيا الفكرية األيديكلكجية كازدىارىا القتصادم ،كقد

تحقؽ الدكلة ىذا اليدؼ عبر التعاكف السممي مع األمـ األخرل أك عبر الحرب كالعدكاف
كالستغالؿ لمشعكب األخرل ،كقد شيد القرف العشريف ارتفاعنا ممحكظنا في درجة أىمية

السياسة الخارجية كأصبحت كؿ دكؿ العالـ اليكـ تعتمد التكاصؿ كالتفاعؿ مع أية دكلة

أخرل بكاسطة صيغة دبمكماسية ما ،كيتكلى تحديد السياسة الخارجية لمبمد رئيس ىذا البمد
أك رئيس الكزراء(.قكسينا)247 :2005،

 -4الجيوسياسية :تعني السياسة المتعمقة بالسيطرة عمى األرض كبسط نفكذ الدكلة في أم
مكاف تستطيع الدكلة الكصكؿ إليو .إذ أف النظرة الجيكسياسية لدل دكلة ما تتعمؽ بقدرتيا

ل في أكسع مساحة ممكنة مف الكرة األرضية( .العيسكم:2000،
فعا ن
عمى أف تككف لعبنا ٌ
)12

 -5االستراتيجية :الكممة أصميا يكنانية ،كتعني فف قيادة كادارة الجيش .كمصطمح الستراتيجية
أصمو عسكرم ،كتاريخينا ارتبط لفظ الستراتيجية بفف الحرب كادارتيا .كىي عمـ كفف تنسيؽ
استخداـ القكة الكطنية (السياسية كالقتصادية كالعسكرية كالمعمكماتية) كغيرىا ،لتحقيؽ

األىداؼ الكطنية .بينما الجيكستراتيجية :ىي دراسة أثر المكقع الستراتيجي مف خالؿ
تفعيؿ كتكظيؼ استراتيجيات سياسية كاقتصادية كعسكرية كمعمكماتية كغيرىا ،لتحقيؽ

األىداؼ الكطنية( .أبك ضاىر)12 :2012 ،

 -6الجيوستراتيجية :التخطيط السياسي كالقتصادم كالعسكرم الذم ييتـ بالبيئة الطبيعية ،مف
ناحية استخداميا في تحميؿ أك تفيـ المشكالت القتصادية أك السياسية ذات الصفة

الدكلية) .كبالتالي فإف مصطمح الجيكستراتيجية يعني( :دراسة المكقع الستراتيجي لمدكلة أك

المنطقة اإلقميمية ،كمدل تأثير ىذا المكقع في العالقات السممية كالحربية) .كىك مفيكـ
أكسع كأشمؿ مف الستراتيجية( .العيسكم)196 :2000،
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-10عناصر الجيوستراتيجية:
أ -الجيكسياسية :ىي مجاؿ ييتـ بمدل تأثير المحيط الطبيعي لدكلة ما عمى الحياة السياسية فييا
سكاء الداخمية أك الخارجية( .الجكىرم)25 :1993،

ب -الجيكاقتصادية :تدرس العالقة بيف األرض كالمعطيات القتصادية ،كمدل تفاعميا كأثارىا عمى

المستكيات المحمية كاإلقميمية كالدكلية ،المباشرة كغير المباشرة ،كبالتالي أثرىا عمى المسارات
كاألنشطة القتصادية المحددة في الستراتيجية القتصادم( .الجكىرم)25 :1993 ،

ج -الجيكعسكرية :تركز عمى العالقة بيف األرض كبيئة لمعمميات العسكرية ،كأثرىا في تحديد
مكاف كزماف كمسار كطبيعة العمميات العسكرية بمختمؼ أنكاعيا .كما تبرز مدل أثر األرض

كطكبكغرافيتيا في تحقيؽ األىداؼ العسكرية في المستكيات التكتيكية كالعممياتية كالستراتيجية ،كما

تبرز أثر الطبيعة البشرية في بنية الستراتيجية العسكرية كالستراتيجية العسكرية الكطنية( .أبك
ضاىر)14-1 :2012 ،

تاسعاً -:الدراسات السابقة:
 -1الدراسات العربية:

أ -دراسة معوض جالل ( ،)1991عممية صنع القرار في تركيا والعالقات العربية التركية ،مجمة
المستقبل العربي.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى عممية صنع القرار في تركيا مف حيث إطارىا القانكني كالدستكرم،

كعرض كاقع العالقات العربية التركية في مجالت متنكعة سياسية كاقتصادية مثؿ قضايا المياه

كالمشكالت الكردية ،كالتحالؼ التركي اإلسرائيمي كمجالت التعاكف القتصادم ،ككذلؾ التعريؼ

بالمؤسسات التركية التي تصنع القرار السياسي التركي المتعمؽ بالعالقات العربية ،كتكضيح كابراز

حقيقة العالقات العربية التركية في إطارىا الحقيقي القائـ .كمف أبرز النتائج التي تكصمت ليا الدراسة

أف مصالح تركيا كمشكالتيا في الدكائر غير العربية لسياساتيا الخارجية كلسيما ما يتعمؽ منيا بأكركبا
كآسيا تؤثر بدرجة أك بأخرل في سياساتيا كعالقاتيا بالمنطقة العربية كالنظاـ اإلقميمي ،كاذا كانت ىذه

المشكالت قد تدفع تركيا إلى منح درجة أكبر مف الىتماـ بالمنطقة العربية كالشرؽ األكسط ،فإف ذلؾ

ل يعد بديالن نيائيان عف الدائرة األكركبية التي يعد الندماج فييا ىدفان أعمي لتركيا  ،كأكصت الدراسة
أنو يجب عمي العرب أف يككف ليـ تأثير في بيئة صنعة القرار التركي مف خالؿ التأثير عمي الرأم

العاـ ،كذلؾ مف خالؿ تحسيف صكرة العرب لدل األتراؾ بكجو عاـ التي تأثرت بشكؿ كبير مف
كسائؿ اإلعالـ كبعض التجاىات العممانية ،ككذلؾ إف جماعات المصالح كخصكصنا تنظيمات
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رجاؿ األعماؿ الكبرل مثؿ اتحاد الغرؼ كالبكرصات فضالن عف جماعات أخرم تشكؿ مجالن آخ نار

لمتحرؾ العربي.

ب -دراسة عماد الضميري ( (2002تركيا والشرق األوسط ،مركز القدس لمدراسات السياسية،
عمان.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى كاقع تركيا في الشرؽ األكسط بعد كصكؿ العالقات التركية
اإلسرائيمية إلى طابع شمكلي ،كبخاص وة في المجاؿ األمني كالعسكرم الذم أثنر سمبنا عمى دكر تركيا
في المنطقة ،كيمكف تفسير ذلؾ عمى اعتبار كجكد صعكبة في فصؿ سياسة تركيا كتطكرىا في ظؿ

ال عف المكقؼ إزاء العراؽ عف عالقتيا بالستراتيجية األمريكية في منطقة
التعاكف مع إسرائيؿ ،فض ن
الشرؽ األكسط في مرحمة ما بعد حرب الخميج الثانية .كالتطكرات الالحقة ليذه الستراتيجية منذ

انطالؽ عممية السالـ عاـ1991ـ ،ككذلؾ السياسات كالممارسات اإلسرائيمية التي تتبعيا األخيرة في

األراضي العربية المحتمة ،كتجاه عممية التسكية السممية كمسارات التفاكض الثنائية ،باإلضافة إلى
نظاـ األحالؼ ،األمر الذم يبرز الحرب الباردة التي تديرىا إسرائيؿ كتستكمؿ عناصرىا بتعاكنيا

العسكرم مع تركيا ،ذلؾ أف التفاقية العسكرية بيف البمديف تعيد صياغة العالقات اإلقميمية في

المنطقة ،كتشكؿ نكاة محكر سياسي دفاعي أمني في المنطقة بحيث يرقى بأىدافو ككسائمو إلى مستكل

التحالؼ ،الذم أصبح بذلؾ مصدر تيديد كعدـ استقرار في المنطقة ككؿ.

ت -دراسة توفيق ،سعد ( ) 0229السياسة اإلقميمية لتركيا تجاه الخميج العربي من 2008-
 2002مجمة العموم السياسية ،جامعة العراق.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى السياسة اإلقميمية التركية تجاه منطقة الخميج العربي مف 2002-

 ،2008حيث أكضحت الدراسة مدم اىتماـ تركيا في المنطقة العربية لسيما الخميج العربي
و
كبخاصة في ظؿ حزب العدالة كالتنمية ،ككذلؾ تحديد متى بدأت السياسة التركية تصب اىتماميا
في منطقة الخميج العربي كتحديد طبيعة مجالتيا كمقكماتيا ،كالتعاكف التركي الخميجي اقتصاديان

مف الدرجة األكلي باعتبارىا سكقان استيالكيان كبي انر  ،كما تطرقت الدراسة إلى مدل تعزيز سبؿ
التعاكف مف خالؿ اتفاقية تـ تكقيعيا في جدة لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ ،كما كحددت الدراسة الدكائر

اإلقميمية الخمس التي تتحرؾ بيا تركيا في كسط آسيا كالمنطقة العربية ،كمف أبرز النتائج التي
و
كبخاصة بعد
تكصمت ليا الدراسة أف الدكر التركي أصبح المكازف لمدكر اإليراني في الخميج العربي
ضعؼ العراؽ كخركجو مف التكازف ،إف السياسة التركية في ظؿ حزب العدالة كالتنمية صبحت

تنظر إلى المنطقة كفؽ منظكر جديد ،كالذم تبذؿ تركيا مساعييا اإلقميمية إلى خفض المشاكؿ مع
الدكؿ المجاكرة إلي الصفر.
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ث -دراسة نور الدين ،محمد ) (2009الدور التركي في منطقة الشرق األوسط ،اليواجس
والضوابط.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى الدكر التركي في منطقة الشرؽ األكسط  ،كقد تكصمت الدراسة إلى عدد

مف النتائج مف أبرزىا :إنو ليس جديدان عمى السياسة الخارجية التركية نجاح كساطتيا في الممؼ النككم

اإليراني إذ سبؽ كأف لعبت تركيا دكر الكسيط بيف سكريا كاسرائيؿ في المفاكضات غير المباشرة ،كالتي
تكقفت بسبب العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة في نياية العاـ ()2007ـ ،كتكطد الدكر التركي في منطقة

الشرؽ األكسط مع تكطد عالقاتيا مع سكريا ،ككاف لفتان سرعة تحرؾ الدبمكماسية التركية لحتكاء

األزمة التي نشأت ما بيف بغداد كدمشؽ بعد تفجيرات" األربعاء األسكد " مف العاـ))2009ـ ،عمى
خمفية اتيامات كجيتيا الحككمة العراقية ضد دمشؽ ،كامتد التحرؾ التركي إلى الممؼ الفمسطيني
بالتنسيؽ مع مصر ،كامتداده إلى العراؽ كلبناف كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي كسكاىا.

ج -كتاب الدكتور أحمد داود أوغموا (( 0212العمق االستراتيجي ،موقع تركيا ودورىا في الساحة
الدولية ،مركز الجزيرة لمدراسات.
كىدفت الدراسة إلى صياغة رؤية استراتيجية تطبيقية شاممة لما يمكف أف تككف عميو تركيا في
الحاضر كالمستقبؿ  ،كىذا الكتاب يعد مرجعنا لكؿ الميتميف بالعمكـ السياسية كالعالقات الدكلية في

تركيا كلسيما في فترة حككمة العدالة كالتنمية ،فيك يستعرض المفاىيـ كالمسائؿ األساسية كيعتبر إطار
مفاىيمي كتاريخي.كما تناكلت الدراسة قضايا تتعمؽ بحمؼ شماؿ األطمسي كمنظمة التعاكف كاألمف

األكركبي ،كمنظمة المؤتمر اإلسالمي ،كمجمكعة الدكؿ النامية الثماني ،كمنظمة التعاكف القتصادم،
كأدكات استراتيجية أساسية يمكف لتركيا أف تستخدميا في تشكيؿ سياستيا الخارجية ،ككذلؾ دراسة ك

تقييـ الكاقع السياسي لكؿ مف البمقاف كالشرؽ األكسط كآسيا الكسطى كالتحاد األكركبي  ،كالعمؿ عمى

كضع الركائز األساسية لمسياسة الخارجية التي يجب أف تكاكب التطكرات المحتممة ،عف طريؽ

صياغة رؤية في العمؽ الستراتيجي تستند إلى تحميالت تاريخية كجغرافية .كقد خمص الكاتب إلى أف
الكاقع يفرض عمى تركيا انفتاحنا كتكيفان حضارينا جديدان ،كليس صدامان حضاريان كالذم أعمنو

ىنتينغتكف .كأف تركيا تكاجو في ذلؾ مسؤكلية التكفيؽ بيف عمقيا التاريخي كعمقيا الستراتيجي ،في

إطار جديد كذم جدكل ،كمسؤكلية تفعيؿ ذلؾ كمو في عمقيا الجغرافي كقد اعتبر الكاتب أف تركيا إذا
استطاعت ،كىي دكلة محكرية ،أف تقكـ بمسؤكلياتيا ىذه ،فستصبح دكلة مركز ،تحقؽ التكامؿ

الجيكسياسي كالجيكثقافي كالجيكاقتصادم.
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د -دراسة بيبرس ،سامية ) (2010االستراتيجية التركية في الشرق األوسط منذ وصول حزب
العدالة والتنمية إلى السمطة.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى الستراتيجية التركية في الشرؽ األكسط منذ كصكؿ حزب العدالة
كالتنمية إلى السمطة ،كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أبرزىا :إف تنامي الدكر التركي
يستند إلى نظرية" العمؽ الستراتيجي" ،التي تعتبر أف مكقع تركيا كتاريخيا يجعالنيا مستعدة إلى

التحرؾ اإليجابي في كافة التجاىات ،كخصكصان جكارىا الجغرافي ،لمحفاظ عمى أمنيا كتحقيؽ

مصالحيا ،لذلؾ عممت عمى إنياء القطيعة التركية لمنطقة الشرؽ األكسط كقضاياىا ،التي استمرت

عقكدنا طكيمة ،ككانت تعيش تركيا خالليا حالة مف النطكاء كالعزلة داخؿ" ىضبة األناضكؿ"،

كتتصرؼ كدكلة ىامشية أك طرفية في منظكمة المعسكر الغربي كحمؼ شماؿ األطمسي( ناتك.

)كمع مطمع القرف الحادم كالعشريف كمجيء حزب العدالة كالتنمية إلى سدة الحكـ فييا ،عاد األتراؾ

بقكة ،كي يطرقكا أبكاب السياسة في منطقة الشرؽ األكسط كجكارىـ الجغرافي ،فعممكا .بكؿ قكاىـ-

لمخركج مف الكضع اليامشي الذم فرضتو عمييـ التبعية لحمؼ األطمسي ،كخصكصنا بعد أف اكتشفكا
أنيـ تحممكا أعباء كثيرة في سبيؿ حفظ األمف األطمسي كالغربي ،كلـ يجنكا بالمقابؿ سكل حرماف

الغرب ليـ مف اقتساـ ثمار التقدـ القتصادم كالستقرار السياسي ،فما كاف عمييـ سكل تمٌمس طريؽ
جديد ،يقكد إلى كجية مشرقية كاسالميو.

ه-

دراسة التمولي ،محمد ( )0211السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا من (-0220

.)0221

ىدفت الدراسة إلي التعرؼ إلى السياسة الخارجية لتركيا تجاه سكريا في الفترة مف (2002حتى
)2008ـ .كىي فترة تكلى حزب العدالة كالتنمية السمطة في تركيا ،كقد تناكلت الدراسة تاريخ العالقات

التركية السكرية ,التي غالبنا ما اتسمت خالؿ المراحؿ التاريخية بالتكتر ,الذم ازؿ بتكقيع اتفاقية أضنو

لتبدأ بعدىا تركيا مرحمة جديدة في عالقاتيا ,ثـ يجيء التحكؿ الكبير في السياسة الخارجية التركية بعد
تكلي حزب العدالة كالتنمية الحكـ في تركيا ,كرؤية الحزب أف تركيا ليست دكلة طرفية كما كاف ينظر

إلييا أياـ الحرب الباردة ،لكنيا دكلة مركزية لدىا القدرة عمى تكفير األمف كالستقرار ,ليس لنفسيا فقط
بؿ كلجيرانيا في المحيط األكسع ،لذلؾ قامت تركيا بإتباع سياسة خارجية جديدة تمكنيا مف لعب دك انر
إقميمينا في المنطقة ،كمف أبر النتائج التي تكصمت ليا الدراسة قياـ تركيا بدكر الكساطة بيف سكريا

كاسرائيؿ ،ككذلؾ محاكلة تركيا لمعب دك انر مركزينا في المنطقة ،لتجعؿ مف نفسيا الدكلة اإلقميمية

الرئيسية بانفتاحيا في عالقاتيا عمي الجميع ,كالقتراب مف الجميع دكف اللتفات إلي المصاعب التي
تكاجييا ،كقد أكصت الدراسة عمى ضركرة تطكير العالقات العربية التركية ،بناء عمى المبادرات
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الحسنة التي تبدييا تركيا ،كليس اعتمادان عمى ركاسب تاريخية ل تفيد كل تنفع ،ككذلؾ العمؿ عمى

إنياء المشكمة المائية لسكريا كالعراؽ مع تركيا في عدـ اعتماد نيرم دجمة كالفرات كأنيار دكلية

بالكسائؿ الدبمكماسية .كطرح األمر مف خالؿ الجامعة العربية كليس بشكؿ منفرد ،تحسيف العالقات

ال عف تحسيف العالقات العربية التي بتقكيتيا كتمتينيا تقفؿ الباب أماـ
العربية التركية ليس بدي ن

الستفراد الخارجي بيذه الدكؿ منفردة ،حتى كاف كاف مف جار مثؿ تركيا أك إيراف.

و -دراسة مرتضى ،روال ) (2013بعنوان :االستراتيجية التركية في الشرق األوسط منذ وصول
حزب العدالة والتنمية إلى السمطة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى الستراتيجية التركية في الشرؽ األكسط منذ كصكؿ
حزب العدالة كالتنمية إلى السمطة ،استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي الذم يستند عمى بياف

الحقائؽ المتعمقة بيذه الستراتيجية .كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أبرزىا .أف السياسة

الخارجية التركية في منطقة الشرؽ األكسط كانت تخالؼ النظاـ العربي الرسمي في العديد مف القضايا
كأىميا القضية الفمسطينية ،كما تبيف أف النظاـ العربي قد تعارض مع السياسة التركية في أكثر

الممفات سخكنة كىك الدكر اإليراني حيث كانت األنظمة العربية تأمؿ أف يككف الدكر التركي عنصر
تكازف في مكاجية النفكذ اإليراني كىذا األمر لـ يحصؿ ،كذلؾ أظيرت نتائج الدراسة أف تركيا دخمت
مع دخكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى منطقة الشرؽ األكسط بعد انكفاء داـ عقكد منذ الحرب العالمية

األكلى عف لعب دكر إيجابي ،كىذه صعكبة يمكف أف تكاجو تركيا كتدفعيا إلى التخبط كالرتباؾ في
العديد مف الممفات ،كما تكصمت الدراسة إلى إف المنطقة العربية كالشرؽ أكسطية التي تدخميا تركيا

حديثنا ليست خالي نة مف تأثيرات كأدكات لقكل إقميمية كدكلية ،كالكليات المتحدة األمريكية ك إسرائيؿ

كايراف كالتي لف تتخمى عف أم حصة مف أدكارىا لقاء أف تفسح مكطئ قدـ لقكة جديدة ناىضة كحتى

أف كانت كؿ قكة تتحفظ أك تعارض الدكر التركي الجديد مف زكايا مختمفة عف األخرل.

ز -دراسة العشي ،ياسر ( )0212السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية في ظل
حزب العدالة والتنمية من  0220حتى .0212

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مرتكزات السياسة الخارجية التركية في طؿ حزب العدالة
كالتنمية كمدل تأثير ثكرات الربيع العربي عمي السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية

كتكمف أىمية ىذه الدراسة حكؿ التطكرات الحيكية في القضية الفمسطينية كالرؤية التركية اإليجابية

تجاه القضية الفمسطينية في ظؿ صعكد حزب العدالة كالتنمية كتذكر أىمية لستفادة مف التكجيات

التركية تجاه القضية الفمسطينية .كاعتمدت الدراسة عمي المنيج التاريخي  ،ككذلؾ المنيج الكصفي

التحميمي .كتكصمت الدراسة إلى ارتباط تركيا التاريخي كالكثيؽ بالقضية الفمسطينية كحمايتيا كالدفاع
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عنيا ككنيا جزء مف الكليات العثمانية إل أف ىناؾ ثمةى تبايف في المكاقؼ عمي حسب السالطيف
الذيف حكمكا في الدكلة العثمانية ،ككذلؾ رغـ اعتراؼ تركيا بإسرائيؿ كأكؿ دكلة في الشرؽ الكسط.

تركيا في ظؿ حككمة حزب" العدالة كالتنمية" ،كمصر بقيادة حزب" الحرية كالعدالة" ،كاف مف

ل أف تخدـ مصالح الدكلتيف ،كثانينا أف تحقؽ الستقرار كالسالـ اإلقميمي ،كأكصت الدراسة
الممكف أك ن

الساسة الفمسطينييف بالستفادة مف السياسة الخارجية التركية في ظؿ حكـ حزب" العدالة التنمية
المتمثمة في سعي تركيا لمعب دكر إقميمي متميز مف خالؿ الكساطة بيف األطراؼ المتنازعة في

القضية الفمسطينية .يكصي الباحث الحككمات الفمسطينية بالستفادة مف حاجة الكليات المتحدة

األمريكية لمدكر التركي في القضايا اإلقميمية ،كدفع تركيا لمضغط عمى الكليات المتحدة لرفع
الحصار عف غزة مف قبؿ إسرائيؿ ككقؼ الستيطاف في الضفة الغربية.
 -0الدراسات األجنبية:

أ -دراسة زيا ميرال وجونثان س .باريس ( )0212تحميل النشاط الزائد لمسياسة الخارجية
التركية ،مركز الزيتونة لمدراسات بيروت

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ األسس التي تقكـ عمييا السياسة الخارجية التركية لتفيد الميتميف
بالشأف التركي كالمتمركزة حكؿ محكريف رئيسييف ىما ىؿ تخمت تركيا عف عالقتيا مع أمريكا

كأكركبا في مقابؿ عالقات أكثؽ مع بمداف ترسـ حكليا عالمات استفياـ مثؿ سكريا كايراف ،كالجيات

غير الحككمية الفعالة في العالـ اإلسالمي .كما تحمؿ لدراسة سمبيات كايجابيات السياسة التركية

التي يعتمدىا حزب العدالة كالتنمية عمي الكضع الداخمي التركي ،كعمى صكرة تركيا في العالـ،

كخصكصنا في عيكف الكليات المتحدة كالتحاد األكركبي .كتخمص الدراسة إلى القكؿ بأف حزب

العدالة كالتنمية يكاجو ضغكطان داخمية قكية إلعادة جعؿ تركيا لعبان عالميان فعالن كتعزيز اقتصادىا،

كالحؤكؿ دكف تكجيو أيديكلكجي داخؿ البالد .مما دفعو إلي اعتماد منيج عممي في السياسة

الخارجية ،كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أكبر قدر مف المصالح التركية كعمى الرغـ مف أف ذلؾ يعني

تصادـ مع الغرب كأكركبا أك غيرىا مف الجيات اإلقميمية األخرل الفاعمة إل أنو يعني أيضنا أف

الحككمة التركية سكؼ تبذؿ المزيد مف الجيكد لمبحث عف حسابات أكثر عقالنية لتكاليؼ كعائدات

العداء عمى أسس أيديكلكجية كمف الكاضح أف النمك القتصادم السريع ،كالرغبة في الحصكؿ عمي
كضع أفضؿ في العالـ سكؼ يدفعاف تركيا إلى الستمرار في محاكلة متابعة مشاريعيا خارج

المنطقة المريحة.
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اإلطارىالعامىللدرادة

كوك ،ستيفن .)0210( .ورقة بحثية .العالقات التركية مع الشرق األوسط ،أبو ظبي :اإلمارات،
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة طبيعة كأىمية الدكر التركي الجديد في الشرؽ األكسط كسعي تركيا

ألخذ مكانة في الشرؽ األكسط كجاء ذلؾ بشكؿ خاص بعد صعكد حزب العدالة كالتنمية لمحكـ في
تركيا كىك حزب ذك جذكر إسالمية الذم يعكد في أصكلو إلي نجـ الديف أربكاف ،كذلؾ بعد أف
كانت تركيا منذ فترة طكيمة المراقب الفاتر كالحذر مف السياسة في الشرؽ األكسط كتكريس معظـ

الطاقة الدبمكماسية عمى إضفاء الطابع المؤسسي عمي العالقات مع أكركبا كالكليات المتحدة

األ مريكية ىذا التكجو الغربي خاصة عضكية أنقرة في حمؼ الشماؿ األطمسي حيث كاف قبؿ صعكد

الحزب مصد نار مف عدـ الثقة حيث كاف يميؿ العالـ العربي لعرض تركيا أكثر عمقنا كمزيج مف إرث
الستعمار العثماني في الشرؽ األكسط كالسياسة الكمالية الرسمية العممانية ،كالذم بدا لمكثيريف في

الشرؽ األكسط كما اإللحادية ،كزرع النقساـ بيف تركيا كالعالـ العربي .كقد تكصمت الدراسة إلي
عدة نتائج أبرزىا أف ثكرات الربيع العربي سكؼ تؤثر بشكؿ كبير عمي مكانة تركيا في المنطقة

العربية كتعيدىا إلي دكرىا اإلقميمي في المنطقة أكثر مف ذم قبؿ كلف تعكد تركيا ،ألف تصبح ذات

و
دكر ثانكم.

ب -دراسة :توتشى ،ناتاليا ( :)0212أبعاد الدور التركي في الشرق األوسط.
كبينت الدراسة أف سياسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى أبعاد الدكر التركي في الشرؽ األكسط ،ي
تركيا الخارجية جذبت الكثير مف النتباه ،سكاء عمى صعيد التحاد األكركبي أك الشرؽ األكسط أك

كبير
تأثير ه
الكليات المتحدة األمريكية ،كبالفعؿ ،فقد مرت ىذه السياسة بمرحمة تحكؿ عميؽ ،كاف ليا ه

عمى درجة كنكعية نشاط أنقرة في منطقة الشرؽ األكسط أما اليكـ ،فإف تركيا في سبيؿ إنياء انفصاليا

المفتعؿ عف منطقة الشرؽ األكسط .كرغـ أف الدكر التركي في ىذه المنطقة يتصاعد ،منذ تسعينيات

القرف الماضي ،فإف تغي نار نكعينا قد ط أر عمي طبيعة ىذا الدكر كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج
أبرزىا مبادرة تركيا بمعب دكر الكسيط بيف إسرائيؿ كسكريا كحركة حماس كاسرائيؿ ،ككذلؾ تكسطت

بيف الفرقاء المختمفيف داخؿ لبناف كالعراؽ ،كبيف الكليات المتحدة األمريكية كايراف  ،كفي ىذا السياؽ،

جاءت اتفاقيات مجمس التعاكف الستراتيجي رفيعة المستكل التي أبرمتيا تركيا عاـ ))2009ـ مع كؿ
مف سكريا كالعراؽ كتطكر غير مسبكؽ ،ككذلؾ الحاؿ بخصكص التفاؽ الذم عقدتو السمطات التركية

في حزيراف عاـ ()2000ـ مع حككمات لبناف كسكريا كاألردف إلقامة مناطؽ حرة بيف ىذه الدكؿ

تجاريا كسياحيا.
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تعميق عام عمى الدراسات السابقة:
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة يبرز لمباحث أف الدراسات السابقة قد تناكلت ،كبشكؿ كبير

الجانب التاريخي لمعالقات العربية التركية ،كرغـ ذلؾ لـ تغط الدراسات الفترة المعاصرة ،كتناكلتيا في
ظؿ النظاـ الدكلي الجديد كفترة الحرب الباردة ،كما كركزت ىذه الدراسات عمى مشكالت المياه في

المنطقة العربية مع تركيا ،ككذلؾ العالقات العربية في ضكء عالقاتيا مع إسرائيؿ ،كقد أخذت بعض
الدراسات في جانب الذـ بالدكر التركي في المنطقة العربية بخاص وة في الجانب التاريخي كلـ تركز
الدراسات السابقة عمي المتغيرات في التقارب العربي التركي إل بشكؿ محدكد ،ككانت جكانب التركيز

عمي العالقات القتصادية بشكؿ أكبر كلـ تتناكؿ السعي نحك بناء محكر عربي عسكرم كاقتصادم
مع تركيا رغـ أف بعض الدراسات كانت تكصي بذلؾ ،ككذلؾ لـ تدرس العالقات التركية السعكدية

بشكؿ مباشر ،لذلؾ درس الباحث السياسة الخارجية التركية تجاه المممكة السعكدية فترة حزب العدالة
كالتنمية كفي ظؿ المتغيرات اإلقميمية كالدكلية كالتغير الجديد في المممكة السعكدية ،ككذلؾ المكاقؼ

في فترات التداكؿ عمي الحكـ  ،كالتقارب التركي السعكدم ،ككذلؾ ستقكـ الدراسة مف خالؿ البحث

سني يجمع بيف تركيا كالسعكدية كالدكؿ العربية المركزية.
بصياغة رؤية لبناء محكر ٌ

جدول الفجوة البحثية:
الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

تناكلت الدراسات السابقة كبشكؿ

لـ تغط الدراسات السابقة الفترة

سيقكـ الباحث بدراسة السياسة

كبير الجانب التاريخي لمعالقات

الحديثة.

الخارجية التركية تجاه المممكة

العربية التركية كتناكلتيا في ظؿ

النظاـ الدكلي الجديد كفترة الحرب

الباردة ،كما كرٌكزت ىذه الدراسات
عمي مشكالت المياه في المنطقة

العربية مع تركيا ،ككذلؾ العالقات
العربية في ضكء عالقاتيا مع
إسرائيؿ ،كقد أخذت بعض
الدراسات في جانب الذـ بالدكر
التركي في المنطقة العربية
كبخاص وة في الجانب التاريخي
كالمكضكعي.

لـ تركز الدراسات السابقة عمى
المتغيرات في التقارب العربي

التركي إل بشكؿ محدكد ككانت
جكانب التركيز عمى العالقات
القتصادية بشكؿ أكبر كلـ تتناكؿ
المتغيرات الجديدة في المممكة

العربية السعكدية عمى أساس
مالمح بناء محكر عسكرم
كاقتصادم مع تركيا .ككذلؾ لـ

تدرس العالقات التركية السعكدية

بشكؿ مباشر.
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السعكدية فترة حزب العدالة

كالتنمية كفي ظؿ المتغيرات

اإلقميمية كالدكلية كالتغير الجديد
في المممكة السعكدية ،ككذلؾ
المكاقؼ في فترات التداكؿ عمى
الحكـ ،كالتقارب التركي

السعكدم ،ككذلؾ ستقكـ الدراسة
مف خالؿ البحث بصياغة رؤية
لبناء محكر سني يجمع بيف

تركيا كالسعكدية كالدكؿ العربية

المركزية.

الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
التركوةىتجاهىالمملكةى
العربوةىالدعودوةىحتىى
رامى(2002م).ى(تأصولى

تاروخي(

انفصم انثاني

انسياسة اخلارجية انرتكية جتاه املمهكة انعربية

انسعودية حىت عاو (2002و)( .تأصيم تارخيي(

المبحث األول :السياسة الخارجية لمدكلة العثمانية تجاه منطقة الحجاز حتى
عاـ .0923
المبحث الثاني :التحكلت في السياسة التركية تجاه السعكدية إباف سقكط
الخالفة كحتى بداية الثمانينات.

المبحث الثالث :السياسة الخارجية التركية تجاه السعكدية مف عاـ  0980حتى
عاـ .2002
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
التركوةىتجاهىالمملكةى
العربوةىالدعودوةىحتىى

الفصل الثاني

السياسة الخارجية التركية تجاه المممكة العربية السعودية حتى

رامى(2002م).ى(تأصولى

تاروخي(
مقدمة-:

عام(0220م)(.تأصيل تاريخي)

حظيت شبو الجزيرة العربية ٌإباف حكـ الدكلة العثمانية ليا ،باىتماـ كبير منذ ظيكرىا
كإمبراطكرية ،كحتى نيايتيا في عاـ ( )0923ـ ،باعتبارىا عمقنا إسالمينا حضاريان بكجكد (الحرميف

الشريفيف) فيك جزء مف المكركث الديني كالتاريخي لحضارة المسمميف األكلى التي تجمت مرة أخرل،
معانييا بكجكد الدكلة العثمانية ،كالتي امتدت فترة حكميا لممنطقة العربية ألكثر مف أربعة قركف

متتالية ،فيي أيضنا تمثؿ عمقنا جغرافينا سياسينا كمنطقة جكار كامتداد حضارم.
كقد تناكؿ ىذا الفصؿ :األبعاد كالمنطمقات التي حكمت عالقة الدكلة العثمانية بمنطقة

الحجاز ،كفترة مصطفي كماؿ أتاتكرؾ ،كعكامؿ التباعد كالتقارب ،كالذم طرأت فيو أحداث

كمتغيرات بيف كؿ مف تركيا كالمممكة العربية السعكدية في إطار متغيرات داخمية كاقميمية إثر

انقالب عاـ ()0912ـ ،كاألزمة القبرصية عاـ ()0912ـ ،كما سمط الضكء عمى الفترة التي شيدت

حالة مف التغير في المدركات لدل صانع القرار في تركيا حكؿ التكجو إلى المشرؽ العربي ،كل

سيما لمدكؿ المركزية كالمممكة السعكدية ،إلى أف تعززت العالقة عبر المكاقؼ التركية خالؿ فترة
حرب الخميج الثانية 0990/0990كالجيكد السعكدية تجاه تركيا ،حتي كصكؿ حزب العدالة كالتنمية

لمحكـ عاـ()2002ـ.
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
المملكةى
تجاهى
السياسة العثمانية تجاه منطقة الحجاز حتى عام ()1924م.
ول-:
التركوةىاأل
المبحث
العربوةىالدعودوةىحتىى

تمييدى(-:
2002م).ى(تأصولى
رام

تاروخي(رافي لمدكلة العثمانية ،كالذم تناغـ مع رؤيتيا التكسعية كاف عامال ميما في إطالقيا
إف المكقع الجغ
في التكسع ،في جكارىا كبسط نفكذىا ،مف خالؿ ذلؾ :فإف ىذا المبحث سيسمط الضكء عمى المكقع

الجغرافي لكؿ مف تركيا كالمممكة العربية السعكدية ،ككذلؾ التكجو العثماني لمنطقة الحجاز،
كمراحؿ تأسيس الدكلة السعكدية كالمكقؼ العثماني منيا.

أوالً -:لمحة جغرافية لكل من الجميورية التركية والمممكة العربية السعودية.
 -1الجميورية التركية:
أ -تأثير موقعيا عمى سياستيا الخارجي:
يعد المكقع الجغرافي لتركيا ذا تأثير كاضح في سياستيا الخارجية بشكؿ مباشر ،فالتجاىات

السياسية التركية يحركيا دينامييف رئيسييف ،كىما التأثير الجغرافي كالبعد التاريخي كالنبض السياسي
لمسياسات التركية مف جانب كالسياسات الدكلية المعينة مف جانب آخر ،كالثانية :ىك اإلدراؾ

السياسي لألتراؾ حكؿ مكقع بالدىـ في التفاعالت الخارجية مف السياسات الدكلية(،محفكظ:200،

.)22

ب -المساحة:
تبمغ مساحة أراضييا  779,322كـ كيقع  %97منيا في قارة آسيا كالباقي في أكركبا ،كقد
بمغ عدد سكاف الجميكرية التركية حكالي  79مميكف نسمة حسب إحصاءات عاـ ()2001ـ .كما

أف تركيبتيا السكانية مككنة مف عشرات األعراؽ ،التي يرجع أسباب تشكيميا إلى عيد الدكلة

العثمانية( .المركز العربي لمدراسات ،مكقع الكتركني2002:ـ)
ت -الموقع الجغرافي:

"تقع تركيا في مكقع مركزم مف مناطؽ العبكر كلساحات صراع النفكذ لمقكل البرية كالبحرية
بيف خطي شرؽ-غرب ،شماؿ-جنكب) ،كتتقاطع مع تركيا النقاط التي تربط الكتمة البرية األكركبية
 -أسيكية المركزية مع البحار الساخنة كافريقيا عمى خط شماؿ  -جنكب مف خالؿ منطقتي عبكر

بريتيف" البمقاف كالقكقاز ،كنقاط عبكر بحرية تتمثؿ في المضايؽ باإلضافة لممناطؽ التي تربط

آكراسيا مع منطقة الشرؽ األكسط كقزكيف ،المتيف تعتبراف مرك از لممصادر الجيكاقتصادية"،
(أكغمك.)032 :2000،
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
المملكةى
التركوةى
اآلسيكية عف األكركبية بمضيؽ البسفكر كبحر مرمرة كمضيؽ الدردنيؿ ،كالتي
تجاهىتركيا
تفصؿ
ك

الدعودوةىحتىى
المياه بيف البحر األسكد كالبحر األبيض المتكسط ،تتميز تركيا بشكؿ مستطيؿ
العربوةىان ارتباط
تشكؿ مع

رامى(2002م
تأصولىكالعرض ( 800كمـ ،)2كتحتؿ تركيا المركز السابع كالثالثيف عالميان مف حيث
.)0,100ى(كمـ)2
بطكؿ (
تاروخي(
المساحة( .ممكاكم.)00 :2004 ،

تعاني تركيا مف مصادر الطاقة مف النفط كالغاز ،إٌل أنيا تعكض ذلؾ بؿ تصؿ إلى مرحمة

الحتكار عمى المكرديف األكثر أىمية ،عمى صعيد المنطقة كىما المياه كالغذاء ،كتتكقٌع الدراسات
المستقبمية أف يتسببا بصراعات دكلية لالستحكاذ عمييا في ظؿ الشح الذم تعاني منو الدكؿ.
(باكير)28 :2009،
 -0المممكة العربية السعودية:

أ -تأثير موقعيا عمي سياستيا الخارجية:
تعد المممكة العربية السعكدية دكلة إقميمية ،ليا كزنيا في منطقة الشرؽ األكسط ،كذك حضكر

فاعؿ في البيئة الدكلية ،تحظى بأىمية دينية لكجكد الحرميف الشريفيف فييا ،يسمى ممكيا خادـ
الحرميف الشريفيف ،نظ انر لمسيادة عمييما .كما كتعتبر حميفان تاريخيان لمكليات المتحدة األمريكية ،لدييا
ثمثي احتياطي النفط العالمي .الذم يعزز مكانتيا كأحد الفكاعؿ المركزية إقميمان كدكليان.
الموقع:
تقع المممكة العربية السعكدية في أقصى الجنكب الغربي مف قارة آسيا ،في شبو الجزيرة

العربية ،يحدىا مف الشماؿ كالشماؿ الشرقي األردف كالعراؽ ،كمف الشرؽ الككيت كقطر كالبحريف
كاإلمارات ،كمف الغرب البحر األحمر ،كمف الجنكب الشرقي سمطنة عماف ،كمف الجنكب

اليمف(،الجزيرة ،مكقع الكتركني.)2003:
ب -لمحة طبيعية:

تحتؿ المممكة العربية السعكدية في القسـ األكبر مف شبو الجزيرة العربية  ،كتتألؼ مف سيكؿ
ضيقة عمى ساحؿ البحر األحمر (سيكؿ تيامة) ،تمييا  ،نحك الشرؽ ،سالسؿ جبمية تمتد عمى
طكؿ البالد (جباؿ الحجاز كعسير كيتعدل أقصى ارتفاعيا )2000ـ  ،ثـ صحار كىضاب صخرية
في الكسط ( % 90مف المساحة العامة) ،أكبرىا صحراء النفكذ في الشماؿ كالربع الخالي في

الجنكب .أما في الشرؽ ،كعمى طكؿ ساحؿ الخميج العربي ،فتمتد سيكؿ ساحمية كاسعة (نكاب،
كآخركف.)20-30 :2002،
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
تجاهىالمملكةى
ت-التركوةى
المساحة:
العربوةىالدعودوةىحتىى

تشغؿ المممكة العربية السعكدية أربعة أخماس شبو جزيرة العرب بمساحة تقدر بأكثر مف

رامى(2002م).ى(تأصولى

 252205000كيمكمتر مربع .عدد السكاف )4050005000(:نسمة حسب احصائية عاـ ()2002ـ،
تاروخي(
(الجزيرة لمدراسات ،مكقع إلكتركني.)2002:
ث -المالمح الجغرافية:
تتنكع تضاريس المممكة ،نظ نار لتساع مساحتيا ،فعمى امتداد البحر األحمر سيؿ تيامة

الساحمي الذم يبمغ طكلو حكالي ( )0000كيمكمتر كيتسع عرضو ليبمغ ( )10كيمكمت نار في الجنكب،
كيضيؽ كمما اتجو شمالن عند خميج العقبة ،كترتفع إلى الشرؽ مف ىذا السيؿ سمسمة جباؿ السركات

الشاىقة كالتي يتراكح ارتفاعيا ما بيف ( )9000قدـ في الجنكب كيقؿ الرتفاع تدريجينا كمما اتجيت
شمالن لتصؿ إلى ( )4000قدـ ،كتنحدر منيا أكدية كبيرة تتجو شرقان كغربان مثؿ كادم جازاف ككادم

نجراف ككادم تثميث ككادم بيشة ككادم الحمض ككادم الرمة ككادم ينبع( .نكاب ،كآخركف:2002،
 ،)20-30انظر ممحؽ رقـ (.)3( ،)4( ،)2( ،)0

ثانياً -:السياسة العثمانية تجاه منطقة الحجاز:

تجسدت السياسة العثمانية تجاه منطقة الحجاز في عدة أبعاد ،كىي:

 -1البعد الديني:
منذ أف تأسست السمطنة العثمانية عمى يد السمطاف عثماف بف أرطغرؿ عاـ ()0280ـ،
انتيج مبدأ التكسع في المحيط الجغرافي مف حكلو ،كالذم بنى إستراتيجية التكسعية عمى مفيكـ

اإلسالـ كالجياد ،لتمتد تمؾ السمطنة حتى كصمت جيكشيا إلى أسكار فيينا -عاصمة النمسا(.بف

عمي)41،30 :2003،

كانت منطقة الحجاز لمكانتيا الدينية كبعدىا اإلسالمي ،بكجكد الحرميف الشريفيف فييا ،قد

حظيت باىتماـ كبير ،مف خالؿ الحماية العسكرية ،كتأميف طرؽ الحجيج ،ككذلؾ جمع الضرائب
كالرعاية العامة ،فكاف ىناؾ قائـ مقاـ عثماني مقره جدة ،أما كالى الحجاز فكاف مقره مكة في فصؿ
الشتاء كالطائؼ في الصيؼ ،كما كيكجد محافظ عثماني لممدينة المنكرة( .ندكة رأس الخيمة:2000،

.)40-02

لقد كانت رغبة السمطاف العثماني أف يحمؿ لقب (خادـ الحرميف الشريفيف) ككريث شرعي
نصت المادة الثالثة
لمسمطاف ،في السيادة عمى المنطقة .كىذا ما أكده دستكر عاـ ()0891ـ ،إذ ٌ
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
التركوةىتجاهى
المملكةى بمنزلة الخالفة اإلسالمية الكبرل ،أما المادة الرابعة فقد نصت أف حضرة
السمطاف ،ىك
منو أف

حاميحتىى
الدعودوةى
الديف اإلسالمي بحسب الخالفة ،كحاكـ جميع البقعة العثمانية كسمطانيا.
العربوةىىك
السمطاف

رامى(2002م
تأصولى نادل بأف سمطتو الزمنية تستند إلى سمطتو الدينية ،فيك الخميفة كخادـ
عبد).ى(الحميد
فالسمطاف
تاروخي(
الحرميف كأمير المؤمنيف كظؿ ا﵀ عمى األرض ،كىذا ما جعؿ الحتراـ لمخميفة مف مالييف

المسمميف( .النعيمي)12 :2001 ،
 -0البعد االقتصادي:

قرر السمطاف عبد الحميد الثاني  ،بناء سكة حديد تربط أقاليـ
كفي بداية القرف العشريف ٌ
الدكلة العثمانية مع بعضيا البعض ،كبدرجة كبيرة ليخدـ حجاج بيت ا﵀ الحراـ كتسييؿ كصكليـ
إلى الحجاز كالعكدة إلى أراضييـ ،كقد بمغت تكمفتو حكلي  8مميكف ليرة تركي ،إذ كانت الدكلة
العثمانية في كقتيا لـ تستطع تغطية نفقاتو بسبب الديكف المتفاقمة عمييا كلكف إصرار السمطاف

عمي بنائو ،جعمتو يذلؿ العقبات المادية التي كانت تقؼ أماـ ذلؾ ،فعمؿ عمى جمع النفقات مف
خالؿ التبرع مف الكليات لمتمكف مف بناء خط السكة الحديد الممتد مف دمشؽ حتى المدينة المنكرة
ليصؿ إلى كؿ ربكع الشاـ كيربط المدينة بمكة ،كيأتي اليدؼ مف ىذا الخط حسب رؤية السمطاف

عبد الحميد الثاني لعدة أىداؼ منيا ،اقتصادية كسياسية كعسكرية كحضارية ،باإلضافة إلى الدينية

بدرجة كبيرة كما ذكر لتسييؿ حركة الحجاج( .ياسيف)083 :2000،

كفي عيده أيضنا شيدت الحجاز تطك نار ىامنا ،ففي عاـ ()0900ـ ،تـ إنشاء محطة

التصالت الالسمكية ،كالخط البرقي بيف إ سطنبكؿ كالمدينة باإلضافة إلى محطة الكيرباء العاـ

كالخط الحديدم الحجازم القادـ مف إسطنبكؿ مرك انر ببالد الشاـ ،مما دفع بنشاط الحركة التجارية
كالسياحية كقد ازداد النشاط العممي كاقامة الدركس حتى تـ إنشاء الجامعة اإلسالمية  ،حيث كاف

ىدؼ السمطاف عبد الحميد الثاني إلقامة الجامعة اإلسالمية لمكاجية األكضاع المتردية التي

تكاجييا الدكلة العثمانية ،فعمؿ عمى تكتؿ كافة المسمميف مف حكلو في الداخؿ كالخارج .فكانت

ىناؾ دكافع داخمية كخارجية كىي( :نجـ)422 -408 :2000،

دوافع داخمية  :باستخداـ الديف لمقاكمة معارضيو في الداخؿ بإبراز السمات الدينية لمنصبو كاحياء
الخالفة اإلسالمية.

دوافع خارجية :لمضغط عمى الدكؿ األجنبية إلثارة المسمميف الخاضعيف لفرنسا في شماؿ أفريقيا

كمسممي اليند الخاضعيف لبريطانيا ،كالعمؿ عمى تثبيت دعائـ الحكـ العثماني في البمقاف .كلسكء

األحكاؿ في عاـ ()0907ـ ،فقد تعطمت الجامعة كقد سادت في تمؾ الفترة حالة مف التكتر كعدـ
األمف كالستقرار داخؿ المدينة.
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
التركوةىتجاهى
المملكةىلعسكري:
السياسي وا
 -2البعد
الدعودوةى
حتىى العثماني بمنطقة الحجاز ،في عيد السمطاف سميماف القانكني الذم بدأىا
الىتماـ
العربوةىزداد
ا

رامى(2002م).ى(
تأصولىباتجاه الخميج العربي بقيادة محمد فركج باشا ،الذم استطاع انتزاع اإلحساء
بحرية
بإرساؿ حممة
تاروخي(
مف أيدم البرتغالييف ،كاحتمت قكاتو القطيؼ عاـ ()0220ـ ،كبعدىا عيف حاكمىا عمى اإلحساء،

كقاـ ببناء مسجد عاـ ()0222ـ ،كقد تاله في الحكـ عدد مف الكلة العثمانييف الذيف كاف آخرىـ

عمر باشا ،كالذم تـ اإلطاحة بو بثكرة شعبية عمى يد براؾ بف غرير زعيـ بني خالد عاـ 0792ـ

حيث تمكنكا مف القضاء عميو كاقامة دكلتيـ األكلى(.ندكة رأس الخيمة)02 :2000،

كفي طكر بدايات الكجكد العثماني ،كاىتمامو بمنطقة الحجاز أصدر السمطاف العثماني

عاـ()923ـ ببناء سكر جديد ،كمكقع قمعة حصيف لتككف مكقفنا لمحامية العثمانية ،كىذا بدكره أدل

ل ميمنا في البيئة الجغرافية كتكافد السكاف كالستقرار ىناؾ(.أبك قايد)38،22 :2000،
إلى تبد ن

ثالثاً -:مراحل تأسيس الدولة السعودية والدور العثماني:
 -1الدولة السعودية األولى والموقف العثماني منيا:

بعد اعتناقيـ الكىابية ،تزايد النفكذ السعكدم* في شبو الجزيرة العربية ليحؿ إلى المناطؽ
المجاكرة ليا ،ففي النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر كمع بدايات القرف التاسع عشر بدأ

السعكديكف بالتطمع إلى شكاطئ الخميج العربي ،كنشر النفكذ الديني ،مما أثار حفيظة السمطاف
العثماني ،كأصبح ينظر بقمؽ إلى التمدد السعكدم كاإلنجازات التي أحدثيا عمى األرض ،فجاءت
ردة الفعؿ القكية مف السمطاف سميماف الثالث بعد الرسالة التي تسمميا مف األمير سعكد بف عبد

العزيز عمى إثر احتاللو لمكة سنة ()0804ـ حيث اعتبر السمطاف مكقؼ األمير سعكد خركجان عف
طاعتو ،كاعتبره بذلؾ تمردان عمى الدكلة العثمانية ،مما دفعو بتكميؼ مصطفى الرابع إلصدار أكامره

لمحمد عمى باشا بإرساؿ قكاتو إلى الجزيرة العربية عاـ ()0807ـ ،غير أف الظركؼ لـ تسمح لو

*

آل سعود :ينسب آؿ سعكد إلى قبيمة (حنيفة) بف لجيـ مف بنى بكر بف كائؿ بف أسد بف ربيعة ،ك قد يتجكز

البعض فينسبيـ إلى عميـ األعمى (عنزة) ابف أسد بف ربيعة .

معمكما ت تاريخية مكجزة  :قبؿ أف تسمى األسرة السعكدية بيذا السـ كانت تدعى (آؿ مقرف) نسبة إلى مقرف بف
مرخاف ،جد اإلماـ محمد بف سعكد مؤسس الدكلة السعكدية األكلى ك يمتد تاريخ آؿ سعكد إلى ما قبؿ ظيكر

اإلسالـ ،حيث سكف بنك حنيفة منطقة اليمامة قبؿ اإلسالـ بحكالي مائتي ع اـ ،تكرد عدد مف المصادر التاريخية ك
الجغرافية ك كتب النسب أخبار(عبيد بف ثعمبة) ك ىك الذم اختط حجر اليمامة ك قصر حكميا عمى أبنائو الذيف ىـ
مف صمبو .كلما ظير اإلسالـ اعتنقو بنك حنيفة كانضمكا تحت رايتو  ،فكاف منيـ المجاىدكف ك ركاة الحديث(.أبك

قايد)42 :2010،
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
لسكءتجاهى
التركوةى
المملكةى القتصادية في مصر كقتيا كانشغالو في المعارؾ مع المماليؾ(.أبك
األحكاؿ
بذلؾ

حتى.ى
العربوةى
الدعودوةى)20
-39 :2000
قايد،

رامى(2002م).ى(تأصولى
عاـ ()0808ـ ،قاـ بتمبية النداء كحشد الجيكش إيذنان بأمر السمطاف كقاـ
كلكنو في
تاروخي(
بالقضاء عمى السعكدييف ،كاحتؿ عاصمتيـ الدرعية ،كبعدىا زحفت قكات ابنو إبراىيـ باشا إلى

ال ،كذلؾ بتأثير مباشر مف
اإلحساء لتصبح في دائرة النفكذ المصرم ،كلكف تمؾ الفترة لـ تدـ طكي ن
كالي الدكلة العثمانية في العراؽ بسبب عطفو عمى شيكخ بني خالد ،ليحاكؿ إرجاعيـ إلى حكـ

اإلحساء نكابان عف الدكلة العثمانية(.بف عمي.)48 :2003،
- 0الدولة السعودية الثانية والموقف العثماني:

بعد سقكط الدرعية كانتياء الدكلة السعكدية األكلى ،حاكؿ السعكديكف استعادة قدر مف مكانتيـ في

نجد كالخميج العربي ،ففي عاـ ()0820ـ قاـ األمير تركي بف عبد ا﵀ بف عـ بف سعكد الدخكؿ

لمدرعية ،كمف ثـ الستيالء عمى الرياض لتككف عاصمة الدكلة الجديدة ،كبعد ذلؾ اعترؼ بسيادة
اسمية لمدكلة العثمانية ،مما ساعده في السيطرة عمى نجد كامتداد نفكذه إلى الخميج العربي استمرت

الدكلة السعكدية الثانية حتى عاـ()0890ـ(.ندكة رأس الخيمة.)10: 2000،

باإلضافة إلى الصراع بيف آؿ سعكد في كسط كشماؿ الجزيرة العربية كآؿ راشد الذيف

حكمكا شمر كمقرىـ حائؿ ،ففي النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر كاف صراع النفكذ بينيـ

ممتيبان ،حتى استطاع محمد آؿ راشد بالستيالء عمى الرياض كانياء حكـ آؿ سعكد مؤقتنا في نجد،

كالذم كاف عمى إثرىا مغادرة األمير عبد الرحمف بف فيصؿ آؿ سعكد ككلده عبد العزيز مف الرياض
عاـ ()0890ـ(.ياسيف،)081 :2000،
-2الدولة السعودية الثالثة والموقف العثماني:

نجح عبد العزيز بف عبد الرحمف آؿ سعكد عاـ ()0902ـ القياـ بغارة سريعة عمى

الرياض ،كالستيالء عمييا ،كانياء حكـ آؿ الرشيد فييا ،كبعدىا قاـ عبد العزيز باستدعاء كالده
ليتنازؿ لو عف اإلمارة ،احتفظ بمراكز الكىابية حتى يحتفظ بالكلية الدينية .كفي عاـ (0908ـ)

نصب الشريؼ "الحسيف بف عمى" أمي نار عمى مكة مف قبؿ الدكلة العثمانية فاتجيت سياستو نحك

عرقمة الخط الحديدم إلى مكة بعد أف كصؿ إلى المدينة المنكرة ،كفي عاـ (0909ـ) ،تحرؾ

الحسيف شرقنا نحك أراض كاف يتنازع عمى ممكيتيا مع إمارة نجد ،كألقى القبض عمى أخ لعبد العزيز
ىك األمير سعد ،كقيؿ إ ف ابف سعكد جعؿ مف أخيو كبش الفداء مقابؿ العتراؼ بالسيادة العثمانية

كدفع الجزية إلدارتو لمنطقة القصيـ ،أرتأل ابف سعكد إلى إحالؿ التفاىـ كايجاد الصداقة بيف
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
الحككمةالمملكةى
التركوةىتجاهى
العثمانية مف خالؿ كضع البالد العربية تحت رئاسة حاكـ منتخب أك إدارة
العرب ك

بفحتىى
الدعودوةى
عمي.)22 :2003 ،
العربوةىكمستقمة (
منفصمة
رامى(2002م).ى(تأصولى

كتبقى المنطقة العربية تحت إشراؼ الدكلة العثمانية في إطار دفاع مشترؾ تشرؼ عميو
تاروخي(
الدكلة العثمانية ،ليتعاكنكا عمى صد أ م عدكاف خارجي ،استنكرت الدكلة العثمانية ذلؾ رغـ مكافقة
كالي البصرة ،كاعتبرت ابف سعكد يجمع كممة العرب لصالح نفسو عمى حساب الدكلة العثمانية،

األمر الذم جعمو يتكجو لمسمطات البريطانية لمتعاقد معيـ عمى معاىدة حماية مثؿ ما قاـ بو مع

أمير الككيت ،لكف السمطات البريطانية رفضت ذلؾ خكفنا مف تكغميا في الصحراء عمى حساب

البحر األحمر كمنطقة السكاحؿ التي كانت محؿ اىتماـ السمطات البريطانية (بف عمي:2003 ،

.)21-24

لقد سادت ىذه الفترة حالة مف النزاع بيف الحسيف بف عمي كبيف آؿ السعكد عمي مناطؽ

الحكـ كمف يتقرب لمدكلة العثمانية أكثر ،كي يستطيع تحقيؽ أىدافو التي يرجكىا ،فكانت مرحمة

شيدت حالة مف النزاعات(.قايالي)242-243: 2004 ،

كلما كانت الدكلة العثمانية منشغمة في كليتيا العربية كفي البمقاف ،عممت عمي اتفاؽ بينيا

كبيف ابف سعكد عف طريؽ الكالي العثماني في البصرة ،لكف ليس عمي طريقتو فأكعزت لكالى

المكصؿ بأف يتعيد :ابف سعكد بإدارة اإلحساء تحت سيادتيا ،كعميو كافؽ عمي ىذا العرض ،كلكنو
كاف في حالة مف الحذر ٌإب اف التفاؽ ،ألف الدكلة العثمانية كانت تدعـ أعداءه بالماؿ كالسالح
لمحاربتو( .نجـ)420 :2000،
كقد تـ التفاؽ عمى ما يأتي:

 -0اعتراؼ الدكلة العثمانية بأف يككف ابف سعكد كاليان عمى نجد كمتصرفان عمى اإلحساء.

 -2أف تككف عالقتو بالدكلة العثمانية عالقة كلء.

 -4أف تمده الدكلة العثمانية في مقابؿ ذلؾ باألسمحة كالذخيرة كاألمكاؿ.

كبذلؾ اعترؼ ابف سعكد بنفكذ السمطاف العثماني ،كاعترفت الدكلة العثمانية بسيادتو عمى المناطؽ

التي نجح في ضميا إلى حكزة دكلتو.

تعقيب:

لـ تكف الدكلة العثمانية في تمؾ الفترة مف القرنيف التي سبقت سقكطيا قادرة عمى إنياء الصراعات

القائمة في مناطؽ نفكذىا ككنيا كانت تعيش حالة مف التدىكر الداخمي كالخارجي في كافة اقاليميا،

كالذم كانت أساسيا يتركز في عدة أمكر كىي الرغبة الغربية في إنياء نفكذ الدكلة العثمانية ،كالذم
تقاطع مع الرؤية العربية القكمية التي كانت تبحث عف الخركج مف عباءة الدكلة العثمانية سيما
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
التركوةى
المملكةىالممؾ عبد العزيز آؿ سعكد ،كالتي كانت فييا السعكدية في حالة مف التككيف
تجاهى بقيادة
الكىابية
الحركة

الدعودوةىحتىى
العربوة
المممكة تشيد أيضان حالة مف الصراعات الداخمية مف أجؿ تثبيت حكـ آؿ سعكد،
فقدى كانت
كالبناء
رامى(2002م).ى(تأصولى
تعيش جزء مف حالة المناكرة كالمراكغة مع الدكلة العثمانية آف ذاؾ.
فقد كانت المممكة
تاروخي(
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
التركوةىتجاهى
المملكةىالتحوالت في السياسة التركية تجاه السعودية إبان سقوط الخالفة
الثاني-:
المبحث
العربوةىالدعودوةىحتىى

وحتى بداية الثمانينيات
رامى(2002م).ى(تأصولى

تمييد-:تاروخي(

شكمت الفترة األخيرة مف عيد الدكلة العثمانية حالة تحكؿ جكىرم في إقميميا المتعثر كمناطؽ

نفكذىا ،في ظؿ تحكؿ داخمي أدم إلى سقكطيا ،كسيطرة الفكر العمماني عمييا ،مف خالؿ ذلؾ

سيسمط ىذا المبحث الضكء عمى الحرب العالمية األكلى كأثرىا عمى التحكلت الداخمية كاإلقميمية،

كسيطرة الدكلة الكمالية ،كبداية الجميكرية ،ككذلؾ النقالبات المتتالية في تركيا حتى بداية

الثمانينيات.

أوالً -:التحوالت الداخمية واإلقميمية
 -1الحرب العالمية األولى:
سادت تمؾ الفترة (قبيؿ الحرب العالمية األكلي) تغيرات داخمية في الدكلة العثمانية بظيكر

أحزاب جديدة في الساحة التركية ،كىـ دعاة القكمية كجمعية" تركيا الفتاة" "ك التحاد كالترقي" حيث

عممت ىذه األحزاب بالضغط عمي السمطاف عبد الحميد لمحاكلة إسقاط الدكلة العثمانية ،فكاف

مصطفى كماؿ أتاتكرؾ يتربع عمى ىذه الفكرة القكمية ،فعمؿ عمى أف تككف ىناؾ حككمتاف في

تركيا ،كىي حككمة أنقرة كالتي كانت تخالؼ ق اررات السمطاف ،كحككمة إسطنبكؿ الخاضعة

لمسمطاف ،كالعمؿ عمي تحريض الجماىير عمي الدكلة العثمانية (.رضكاف)22 :2001،

حيث كانت أفكار أتاتكرؾ تندرج تحت عنكاف العممانية كتطكير الدكلة عمي النمكذج

الغربي ،كفي أثناء صراعو مع السالطيف كاف يتغنى بالحضارة الغربية ،إذ قاؿ أماـ المؤتمر:

الحرب فكؽ انتصاراتنا الذاتية ،كلكف الصراع الحقيقي لالنتصار ىك تحقيؽ الحضارة الغربية في

تركيا" (النعيمي)79 :2001 ،

ففي ىذا الفترة (قبيؿ الحرب العالمية األكلي) سادت حالة مف النقساـ بيف مف يريد لتركيا

أف تقكـ عمي أساس قكمي كبيف مف عارض كبشدة عمى أنو ل يمكف لتركيا أف تتخمي عف ىكيتيا

اإلسالمية ،بدا أف فكرة القكمية كحدىا ل يمكف أف تسكد عمي حساب اليكية الدينية( .حسف،

)23 :2001

لـ تبدأ العالقات العربية التركية بالتراجع ،كتظير مالمح التردم إل بعدما قامت جمعية

التحاد كالترقي بانقالبيا عمى السمطاف عبد الحميد بحممتيا التتريكية عمى الشعكب التي تخضع
تحت الحكـ العثماني مف غير األ تراؾ ،كاتباعيا سياسة البطش كالتنكيؿ مف جية أخرل ،باإلضافة
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
المملكةى
التركوةىتجاهى
المسمميف مف خالؿ صحفيا كنكادييا ،كمف ىنا جاء الرد العربي ليعمؽ الفجكة
لمعرب ك
لمكاجيتيا

الدعودوةى
العربوةى
حتىى الدكؿ األجنبية لتعميؽ جسكر اليكة كالخالؼ بصكرة تتناغـ مع المطامع
استغالؿ
أكبر ،ك
بشكؿ

رامى(2002م).ى(تأصولى
العربية (نكر الديف.)72 :0994 ،
األجنبية في المنطقة
تاروخي(
كالالفت لمنظر أف المخططات الخارجية إلسقاط الدكلة العثمانية ،تزامنت مع تمؾ

المخططات الداخمية ،عمى أساس تطبيؽ الفكر الحديث الغربي في المنطقة ،كنشكء النزعة القكمية

بيف العرب كاألتراؾ ،كبركز حالة التغني بالحضارة التي ينتسب إلييا كؿ مف األتراؾ(الحضارة)

كالعرب(القكمية)  ،كبيذا نجحت المخططات الستعمارية بضرب الحضارة اإلسالمية في الصميـ،
مما أدم إلى تفكؾ الركابط مع إلغاء الخالفة عاـ(0923ـ)(.الخزندار)07 :2000،
 -0الشريف حسين والثورة العربية الكبرى:

دخمت الدكلة العثمانية الحرب العالمية األكلى ضد بريطانيا كالحمفاء ،كلما كانت الكليات العربية

تشكؿ قمب اإلمبراطكرية العثمانية ،فقد كاف مف المتكقع أف يدكر التفاؽ بشكؿ أساسي حكليا ،كىك

ما تجمٌى في معاىدة "سايكس بيكك" (0901ـ)  ،غير أنو ل يمكف تنفيذ ىذه التفاقية إل بعد أف تتـ
ىزيمة العثمانييف مف الناحية العسكرية ،لذا كاف مف الضركرم لمحمفاء إحداث أكبر قدر مف

الضطراب في المنطقة العربية ،كذلؾ بالتفاؽ مع زعماء العرب ،كىك ما تطكر إلى اتفاؽ "الحسيف
مكماىكف" خالؿ المراسالت المتبادلة بينيما(.بف عمي،)14-29 :2003،

طمب الشريؼ حسيف مف مكماىكف أف تقكـ بريطانيا بالعتراؼ بدكلة عربية تحت حكمو

تشمؿ المناطؽ العربية داخؿ الدكلة العثمانية .مقابؿ ىذا العتراؼ كعد الشريؼ حسيف بإعالف
و
كبخاصية
الثكرة عمى العثمانييف .اتسـ رد مكماىكف عمى الشريؼ حسيف بالضبابية كعدـ الكضكح
بكؿ ما يتعمؽ بتحديد المناطؽ العربية ،ككعده بأف يعترؼ بدكلة عربية دكف اف يذكر حدكدىا

بالضبط ،ككعده بتقديـ مرشديف بريطانييف لمجيش العربي كتقديـ المساعدات في سبيؿ إنجاح

الثكرة(،قايالي.)241-243 :2004،

كبعد ىذه المراسالت قاـ الشريؼ حسيف بإعالف الحرب عمى الدكلة العثمانية ،كذلؾ

ألسباب عدة كىي ،سياسة الضطياد كالتنكيؿ مف قبؿ السمطات التركية تجاه العرب .سياسة
التتريؾ كفرض المغة التركية عمى العرب في المدارس كالمؤسسات ،كادعاء الشريؼ حسيف أف

الدكلة العثمانية ل تيطبؽ الشريعة اإلسالمية ،مما أدم إلى تزايد المشاعر القكمية عند العرب
كرغبتيـ بإقامة دكلة عربية ،كرغبة الشريؼ حسيف في إعالء مركزه في الحجاز كبيف العرب .فقامت
قكات الشريؼ حسيف بتضييؽ الخناؽ عمى العثمانييف في الحجاز كحصارىـ في المدينة المنكرة،

كقامكا بقطع طرؽ المكاصالت كمياجمة سكة الحديد الحجازية .كبعد أف كضعت الحرب العالمية
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
تجاه
التركوةى
المملكةى العثمانية عاـ ()0908ـ ،انفصمت بالد الشاـ كالحجاز كالعراؽ نيائينا عف
يمةى الدكلة
كىز
أكزارىا،

الدعودوةىحتىى
العربوةى
كبذلؾ انتيي النفكذ التركي عمى المناطؽ العربية في قارة آسيا( .الخزندار،
العثمانية،
الدكلة
رامى(2002م).ى(تأصولى

.)7 :2004
تاروخي(
اصطدـ ابف سعكد بالياشمييف في الحجاز في مكقعة (الكاقعة) عمى الحدكد بينيـ كذلؾ في

عاـ()0909ـ كأصبح الطريؽ مفتكحنا أماـ ابف سعكد نحك الحجاز ،كفي  2تشريف الثاني

()0920ـ ،اجتاحت قكاتو منطقة حائؿ ،فتخمص مف خطر الرشيد ،كلقيب بعد ىذا التاريخ بسمطاف
نجد كممحقاتيا ،كأصبحت حدكد نجد شمالن تتياخـ العراؽ كشرقي األردف كسكريا ،كشرقان إلى كادم

الرماح ،كغربان إلى كادم سرحاف ،كفي عاـ ()0924ـ ،تكجو ابف سعكد نحك الطائؼ ثـ تكجو نحك
مكة المكرمة ،فدخميا في عاـ()0923ـ ،ثـ استكلى عمى جدة فسيطر عمى الحجاز ،كلقب بممؾ

الحجاز كسمطاف نجد كممحقاتيا(،أبك قايد.)23 :2003،

كفي عاـ ()0921ـ ،أصدر الممؾ عبد العزيز مرسكمان أعمف تكحيد أقاليـ المممكة باسـ

المممكة العربية السعكدية ،كقد عمؿ الممؾ عبد العزيز عمى تحديث مممكتو كتحقيؽ األمف

كالستقرار فييا ،كتحديث قطاعات التعميـ ك الصحة كالمكاصالت ،كل سيما بعد اكتشاؼ النفط
فييا(،ياسيف.)087 :2000،

ثانياً -:مرحمة مصطفى كمال أتاتورك والغاء الخالفة حتى الحرب العالمية الثانية:
 -1إنشاء الدولة الكمالية و إعالن مبادئ الجميورية:
شيدت المرحمة األخيرة مف عمر الدكلة العثمانية ،ككذلؾ المرحمة النتقالية بيف نياية
اإلمبراطكرية ك تأسيس الجميكرية ،الكثير مف الجدؿ الذم يتمحكر حكؿ بحث تركيا عف حميؼ

أكركبي يمكنيـ مف الدخكؿ في عالـ الحداثة كالتقدـ(،محفكظ.)42 :2000 ،

كقد خضعت الدكل ة التركية لثقؿ الكمالية أك لعممية التتريؾ الممنيجة منذ أف اعتمى حزب

الشعب الجميكرم الحكـ عاـ ()0922ـ ،التي كانت عمى النقيض مف اليكية التركية كثقافة الشعب

التركي المسمـ (أبحاث المستقبؿ.)7 :2002،

أرادت الكمالية مجمكعة النظـ ك األفكار المنسكبة إلى مصطفى كماؿ أتاتكرؾ أف تنتقؿ

بتركيا مف إمبراطكرية دينية متعددة القكميات استمرت  100عاـ ك تكحد خالليا عند األكركبي
مصطمح التركي بالمسمـ كالمسمـ بالتركي ،إلى دكلة أمة ،كدكلة عممانية( ،محمد نكر الديف2008 ،

.)14:
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
إعالنىتجاهى
-0التركوة
المملكةى:
الجميورية
العربوةىالدعودوةىحتىى

أيعمنت الجميكرية التركية في عاـ ()0924ـ ،عقب اتفاقية لكزاف ،بعد أف خاض مصطفي

رامى(2002م).ى(تأصولى

كماؿ أتاتكرؾ حرب الستقالؿ ،كالتي كصمت فييا تركيا لمرحمة النضج السياسي ،عمى الطريقة
تاروخي(
التي أردىا الكماليكف ،حيث بدأت تعيش تركيا فصالن جديدان ،تشكمت فيو األحزاب السياسية ،بمكجب
تعديؿ الدستكر ،كالذم شكؿ الفرصة لمصطفى كماؿ()1مف تشكيؿ حزب سياسي(حزب الشعب

الجميكرم) ،كالذم سمى نفسو رئيسنا لمحزب .كالذم بمكجبو أصبح رئيسنا لمجميكرية بيده كؿ
الصالحيات ،فيك رئيسنا لألمة كرئيسنا لمبرلماف ،كالقائد األعمى لمقكات المسمحة (النعيمي:2002،
.)74

كجرل صياغة دستكر جديد كفيو اعتماد العممانية في الدستكر(كأعمف بمكجبو المبادئ الستة:

بحث تصبح تركيا فيو " .دكلة تركيا :جميكرية  ،قكمية  ،شعبية  ،دكلتيو  ،عممانية كثكرية .لغتيا

الرسمية التركية  ،عاصمتيا مدينة أنقرة " كبقيت المادة الثالثة عمى حاليا  ":السيادة بال قيد كشرط

لألمة" .كاستمرت الدساتير التركية الالحقة0910ك 0982تؤكد عمى عممانية الدكلة في المادة الثانية
منيا(الجميؿ.)82 :2000،

ىذا في المسار القانكني لتطكر العممانية في تركيا منذ العاـ ()0924ـ ،لكف المشكمة في

تركيا لـ تكف يكمان في ما إذا كاف خيار العممنة صائبنا اك خاطئان  ،كما إذا كاف يالئـ المجتمع
التركي أـ ل  .إف المشكمة األساسية في تركيا ىي في المضمكف الذم أعطاه الكماليكف لمفيكـ

()1

مصطفى كمال أتاتورك  :مؤسس تركيا الحديثة كبطميا القكمي في أعيف مريديو ،كعدك اإلسالـ كمحطـ الخالفة

في أعيف خصكمو ،تمكف في سنيف قميمة مف البركز كقائد عسكرم ثـ كزعيـ سياسي ،ألغى الخالفة العثمانية،

كأسس مكانيا تركيا المعاصرة التي أصبحت كما أراد دكلة عممانية غربية الطابع كالقكانيف كاليكل .كلد مصطفى

عمي رضا عاـ  1881بمدينة سالكنيؾ اليكنانية التي كانت تابعة آنذاؾ لمدكلة العثمانية ككاف أبكه مكظفا بسيطا،
انخرط في البدء في مدرسة دينية تقميدية ،ثـ دخؿ مدرسة حديثة فالمدرسة العسكرية العميا في عاـ  1893كىك

صبي صغير ،كىن اؾ لقبو أحد مدرسيو بكماؿ لنبكغو الدراسي فأصبح اسمو مصطفى كماؿ .تخرج برتبة نقيب في

العاـ  ، 1905ثـ خاض حركبا عدة ضمف الجيش العثماني في ألبانيا كطرابمس كذلؾ قبؿ أف تشارؾ الدكلة العثمانية

في الحرب العالمية األكلى إلى جانب دكؿ المحكر ،حيث برز نجـ الضابط مصطفى كماؿ كقائد عسكرم مف طراز

رفيع ليرقى إلى رتبة جنراؿ في عاـ  1916كىك في الػ 35مف عمره فقط .قبؿ تمؾ األحداث بسنكات كبعد تخرجو

مف المدرسة العسكرية مباشرة كاف مصطفى كماؿ قد أنشأ خالؿ خدمتو في دمشؽ خمية سرية أطمؽ عمييا الكطف

كالحرية ضد ما يصفو مؤيدكه (استبداد السمطاف العثماني) ،كعمى الرغـ مف أنو لـ يعرؼ ليذه المنظمة نشاط
سياسي يذكر مثؿ جمعية التحاد كالترقي ،فإف التنظيميف ينطمقاف مف مبدأ كاحد حتى قيؿ إف مصطفى كماؿ التحؽ

فعال بالجمعية األخيرة بعد انكشاؼ أمر منظمتو لمسمطات(.ىالؿ)47،51 :1999،
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الفصلىالثاني
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تجاهى
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رامى(2002م).ى(
تأصولىالديف.)14 :2008 ،
محمد نكر
العممانييف (
تاروخي(
 -2إلغاء الخالفة:

بعدما تدافعت أفكار مرحمة النضكج القكمي -العمماني كالسيطرة الكمالية عمى الدكلة

العثمانية ،قرر المجمس الكطني الكبير في عاـ()0923ـ ،المكافقة عمى اقتراح مصطفى كماؿ بخمع

الخميفة كالغاء الخالفة ،كنفي جميع أفراد األسرة الحاكمة مف األراضي التركية ،بمكجب ما نصت
عميو اتفاقية لكزاف  ،كتقررت العديد مف اإلجراءات كالقكانيف ،فمع بداية عاـ ()0921ـ ،بدأت تركيا

العمؿ بالتقكيـ الميالدم المستخدـ في الغرب ،كألغى العمؿ رسميان بالتقكيـ اليجرم اإلسالمي ،كفي
عاـ ()0928ـ ،أعمف أتاتكرؾ إجراءات تقضي بإلغاء مادة (اإلسالـ ديف الدكلة التركية) ،كفي نفس

العاـ أيضنا استخدمت الحركؼ الالتينية بدؿ الحركؼ العربية في الكتابة ،كفي عاـ ()0942ـ،
جرل تبديؿ يكـ العطمة األسبكعية مف الجمعة الذم لو قدسية في الديف اإلسالمي إلى عطمة نياية

األسبكع األكركبية يكـ األحد ،كلـ يكتؼ بذلؾ بؿ أمر بترجمة القرآف الكريـ إلى المغة التركية  ،كما
أجبر المؤذنيف عمى األذاف بالمغة التركية بدؿ العربية (النعيمي.)007-99 :2001،
كحكؿ إلغاء الخالفة كالستقالؿ قاؿ أتاتكرؾ في خطاب لو :إف ىدفنا األساسي ىك أف تحيا

األمة التركية بكرامة كشرؼ  ،كل يتحقؽ ىذا اليدؼ إل إذا بمغنا الستقالؿ التاـ  ،كاألمة المحركمة

مف الستقالؿ أينا كانت ثركتيا ك رفاىيتيا ل تستحؽ أف تنظر إلييا اإلنسانية إل كأمة مستعبدة ،
إف األمة التي تقبؿ حماية دكلة أجنبية كسمطانيا ،تعترؼ بأنيا متجردة مف المزايا اإلنسانية كأنيا

عاجزة ك متداعية ،كل يمكف لمذيف لـ ينحدركا بعد إل ىذا الدرؾ أف يرتضكا سيدنا أجنبينا ،كاألتراؾ

يحبكف الشرؼ ك الحتراـ الذاتي ،فأكلى لمثؿ ىذه األمة أف تفنى مف أف تقبؿ العبكدية ،إف

الستقالؿ أك المكت يجب أف يككنا شعار أكلئؾ الذيف يريدكف خالصاً حقيقياً ألمتيـ".
(الخزندار.)02 :2000،

 -2سياسة أتاتورك تجاه مممكة نجد والحجاز:
انطمقت السياسة الخارجية التركية فترة كماؿ أتاتكرؾ تحت شعار (سالـ في الداخؿ ،سالـ

في الخارج) لـ يكف ىذا الشعار يعني إغماض الطرؼ عما يجرم خارج الحدكد بقدر ما عنت

النسحاب مف الشرؽ ك التكجو إلى الغرب(.رضكاف.)72: 2001 ،
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
المملكةى
ع األتاتكركية كما أراده أتاتكرؾ ،ىك النفصاؿ عف التراث اإلسالمي بعد
تجاهى مشرك
التركوةى كاف
فقد

الدعودوةىحتى
منوى في عصر التنظيمات ،كخالؿ فترة حكـ التحاد كالترقي لالنخراط مع
العربوةى النفكاؾ
محاكلت

رامى(2002م).ى(تأصولى
العممانية الالئكية
الغرب ،ككانت
تاروخي(
ارتباطيا باألفكار المؤسسة لأليديكلكجيا األتاتكركية المتمثمة في (المبادئ الستة) التي يذكرت سابقنا.
()1

المككف الرئيس في مشركع الكمالية لمتكاؤـ مع الغرب  ،في

كفي مستيؿ ىذه الفترة أ عمنت تركيا تخمييا عف حقكقيا في ممتمكاتيا السابقة في األقطار العربية
كالبمقاف ،كجرل التركيز في تمؾ المرحمة عمى إصالح األكضاع الداخمية كتطكير العالقات مع

األقطار األكركبية الغربية( .الخزندار)42 :2000،

ففي خطاب لمصطفى كماؿ في عاـ ()0924ـ ،تحدث عف مسألة الخالفة جاء فييا" عمينا
أف نتذكر منشأنا إذ عشنا أسعد لحظاتنا التاريخية ،حينما لـ يكف حكامنا فييا خمفاء " فقد كاف يربط
الخالفة بعالقة األتراؾ مع العرب ،كفي ىذا الصدد ينقؿ ككنت سفكر از في كتابو عف مصطفى
كماؿ قكلو " :إف إخضاعنا العرب لمنفكذ التركي ،كاف مف أىـ األسباب المباشرة في تخمفنا" .كيؤكد

كالـ سفكر از  -الحديث المشيكر لمصطفى كماؿ في أنقرة عاـ ()0929ـ ،أكد فيو ":أييا السادة

سأككف صريحان كأعمف بصراحة ،أننا شغمنا أنفسنا أكثر مف الالزـ مع خرافة األخالؽ ،إذ رفعنا

العالـ اإلسالمي إلى الضالؿ ،األمر الذم أدل إلى عداء العالـ اإلسالمي لنا"(.النعيمي:2002 ،
.)80

لكف رغـ ىذا النفصاؿ عف العالـ العربي كاإلسالمي ،إل أف أتاتكرؾ كبعد تككف مممكة

نجد كالحجاز كممحقاتيا ،كاعالف الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد ممكان عمييا عاـ ()0921ـ ،كانت
تركيا مف أكائؿ الدكؿ التي اعترفت بيا ،كعمى أثر ذلؾ تـ تبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي ،كبعد تبادؿ

الزيارات بيف مسؤكلي البمديف تـ عقد اتفاقية صداقة في عاـ ()0929ـ ،كقد نظمت ىذه التفاقية
العالقات بيف البمديف ،كقد شكمت سنة ()0942ـ ،بعثة سياسية رسمية لزيارة عكاصـ الدكؿ العربية
كاإلسالمية ،ككاف مف بيف ىذه العكاصـ أنقرة التي رحبت بالكفد السعكدم (العالؼ.)9 :2001،

()1

الالئكية :حالة قانكن ية تيـ الدكلة كىي مبنية عمى الصراع ،أما العممنة فحركة داخمية عفكية تاريخية تيـ

المجتمع .ليذا السبب ل نجد في المغة الفرنسية مرادفا لكممة عمماني أك عممانية .ل كجكد لذلؾ الشخص الذم يتبنى
العممنة كمكقؼ أيديكلكجي أك سياسي .العممنة إذف ليست مكقفا سياسيا أك أيديكلكجيا عمى عكس الالئكية .كما أف
الالئكية ىي تتكيج جذرم كنيائي لمسار العممنة الذم شيده الكاقع الفرنسي .كىي ما تأثر بيا أتاتكرؾ كعمؿ

بيا(.النعيمي)82 :2012،
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
المملكةى
التركوةىتجاهى
الخارجية التركية تجاه المممكة العربية السعودية منذ الحرب العالمية
السياسة
ثالثاً-:
العربوةىالدعودوةى
حتىى1991م):
انقالب (
الثانية حتى
رامى(2002م).ى(تأصولى

الحرب العالمية الثانية:
 -1فترةتاروخي(
إف الرؤية التركية في مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،ىدفت لحماية حدكدىا كصياغة

كضع تكازني في البيئة الدكلية ،مما أدل إلى إىماليا ساحات التأثير
أمنيا بعيدان عف أف يككف ليا
ه
الطبيعية المباشرة التي تتمثؿ في عمقيا الستراتيجي ،كمركز القكم البديمة ،فعممت عمى النضماـ
إلى محكر القكة الظاىرة في النظاـ الدكلي الجديد ،كالمتمثؿ بالمحكر األطمسي كخيار استراتيجي،
كىذا النطباع كاف كخيار في فترة الحرب الباردة ،قد أدل إلى تأثير سمبي في رسـ سياساتيا

الخارجية(.أكغمكا.)94 :2000 ،
فالبتعاد التركي عف الشرؽ األكسط في العقكد الماضية كاف ابتعادنا قصديان حيث انشغمت

تركيا بالتكجو نحك أكركبا كالغرب ،كلكنيا لـ تتجاىؿ الشرؽ بالمطمؽ ،بؿ كانت ترسـ استراتيجياتيا
مع الغرب في فترة الحرب الباردة ،كقد انقضت مدة طكيمة لتركيا في نظرتيا إلى الشرؽ بعيكف

غربية ،كلكف تغي انر ممكسان حدث في الربع األخير مف القرف العشريف إل أنيا لـ تستطع صياغة
رؤية تركية تجاه الشرؽ مستقمة عف الغرب(.محفكظ)072 :2009 ،

كلكف الغرب لـ ينظر إلى تركيا بجد ،كاعتبرىا حميفان تكتيكيان ل عضكيان ،كييدؼ مف ذلؾ

القياـ بما يمزـ مف قبؿ تركيا تجاه الشرؽ األكسط ككف تركيا دكلة جكار جغرافي ترتبط بالمنطقة
العربية ،لسيما المممكة العربية السعكدية( .الزبيدم)008 :2002،

باإلضافة إلى أف تركيا في تمؾ الفترة كانت تحمؿ تجاه الشرؽ األكسط آثا انر مف مشكمة

السيطرة المطمقة إلى التخمي المطمؽ ،مع قصكر في التخطيط الستراتيجي ،كبتخمي تركيا عف كؿ

الجسكر السياسية كالثقافية كالستراتيجية مع الشرؽ األكسط مف خالؿ اتباعيا سياسة إدارة الظير
عف المنطقة بعد الحرب العالمية األكلى (أكغمكا)80 :42000 ،

كىناؾ عامالف ساىما في إعاقة العالقات التركية السعكدية في تمؾ الفترة كىما( :اتياف

محجكبياف كآخركف)000 :2000،

أ -اعتراؼ تركيا بػ (إسرائيؿ) في آذار ()0939ـ ،ك اعترافيا بيا اعترافنا قانكنينا في عاـ
()0920ـ ،حيث تأسست العالقات الدبمكماسية عمى مستكل المفكضيات .

ب -تطكر عالقات تركيا بالغرب ،كمحاكلتيا ربط الدكؿ العربية بنظاـ الدفاع الغربي ،كعمى
الرغـ مف انضماـ تركيا إلى حمؼ بغداد الذم جمعيا مع العراؽ ،الدكؿ العربية الكحيدة ،إل
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
بقيةالمملكة
فىتجاهى
التركوة
ترست مصر بزعامة عبد
فضمت عدـ النتماء إليو  ،في حيف أ
أ
الدكؿى العربية ن
الدعودوةى
حتىىقيادة المعسكر المناىض لألحالؼ الغربية في الخمسينيات .باإلضافة إلى
حممة
العربوةىالناصر
رامى(2002م
تأصولىالشماؿ األطمسي عاـ ()0922ـ ،حيث جعؿ الفتكر عنكاف العالقة في تمؾ
دخكليا).ى(حمؼ
تاروخي(
الفترة( ،تكفيؽ.)283 :2004 ،

كعمى الرغـ مف ىذه الفجكة التاريخية بيف (تركيا كالمممكة) ،إل أنو ثمة أمر في فترة ما

بيف عاـ ()0920ـ ،كحتي انقالب عاـ ()0910ـ ،عمى رئيس الحككمة عدناف مندريس الذم كاف

كبير في حالة التحكؿ كاإلصالح السياسي كالديني .كالذم دخؿ النتخابات مرشحان لمحزب
دكر ه
لو ه
الديمقراطي سنة ()0920ـ ،لقد كاف برنامجو يطرح رؤية إسالمية كمف ضمنيا عكدة األذاف بالمغة
العربية ،كالسماح لألتراؾ بالحج ،كاعادة إنشاء كتدريس الديف بالمدارس ،كالغاء تدخؿ الدكلة في

لباس المرأة .إل أف ىذه المرحمة لـ تستمر حيث جرل التحريض عميو مف قبؿ حزب الشعب

الجميكرم ،كاظياره بالعداء لتركيا كالدكلة الكمالية أماـ الشعب ،حتى تـ النقالب عميو عاـ

()0910ـ مف قبؿ الجيش كاعدامو ىك كمجمكعة مف الكزراء باإلضافة إلى اعتقاؿ رئيس

الجميكرية جالؿ بايار(،ىالؿ.)000 -009: 0999،

 -0الفترة من انقالب  1991حتى انقالب (1912م):

أ -انقالب  1991وتأثيره عمى السياسة الخارجية التركية:
ش ٌكؿ انقالب عاـ ()0910ـ ،مرحمةن تكاد تككف بداية في تشكيؿ الكاقع الحقيقي لبداية

التحكؿ كالنفتاح لصالح التيار اإلسالمي ،األمر الذم عزز مف التكجو التركي ،لممنطقة العربية،
لسيما المممكة ،كرغـ أف ىذا النقالب استيدؼ التيار اإلسالمي إل أنو دفع باتجاه القكة الشعبية

لبد مف القكؿ أف ىذه الفترة أيضان شيدت تغي انر دستكريان،
كالجماىرية ،لمعمؿ عمي التحشيد كالتقدـ .ك ى
فقد تـ إنشاء دستكر جديد لمبالد (شالكخ.)00 :2008 ،
ب -األزمة القبرصية واإلصالحات السياسية:
منذ استقالؿ قبرص في نياية الخمسينيات بمكجب معاىدتي زيكريخ كلندف ،قاـ الصراع
عمييا بيف تركيا كاليكناف ،فحاكلت تركيا التدخؿ في قبرص عاـ()0913ـ في عيد عصمت اينكنك،

كلكف التحذير األمريكي لتركيا مف مغبة التدخؿ أدل إلى تيدئة األكضاع( .السياسة الدكلية .عبد

الحي.)004 :0997 ،

فقد شعرت تركيا بخيبة أمؿ تجاه مكقؼ العرب حياؿ قضية قبرص ،إذ رات أف العرب لـ

يقفكا إلى جانبيا في ىذه القضية عاـ ()0912ـ ،كأنيا أصبحت معزكلة دبمكماسينا ،لذا أخذت

تراجع سياستيا الخارجية ،لسيما أنيا لـ تنؿ التأييد الذم كانت تتكقعو مف الغرب في ىذه القضية.
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
التركوةى
المملكةى نكايا حسنة حياؿ المنطقة العربية ،فما أف حدث عدكاف ()0917ـ ،حتى
تجاهىبإظيار
تركيا
فحاكلت

الدعودوةى
العربوةى
المساندحتىىلميرب مف خالؿ رفضيا السماح باستخداـ القكاعد األجنبية المكجكدة في
مكقفيا
أبدت

رامى(2002م).ى(
تأصولىكطالبت بانسحاب (إسرائيؿ) مف األراضي العربية(.تكفيؽ)283 :2004،
العرب،
أراضييا ضد
تاروخي(
ت -المواقف الرسمية والسياسة الخارجية:

أعمف كزير خارجية تركيا في عاـ ()0912ـ  "،أف سياسة تركيا تجاه القضايا ذات الىتماـ

المشترؾ مع الدكؿ العربية قد فييمت بشكؿ غير صحيح كأعطيت مكاننا لكجيات نظر لـ تتفؽ مع
الكاقع  ،ككعد بتحسيف كتصحيح العالقات مع المنطقة" (المظفرم.)72 :2000،
كمع بداية حكـ رئيس الكزراء(سميماف ديميريؿ) ()0912ـ ،اتجيت السياسة التركية تجاه المممكة
العربية السعكدية كالدائرة العربية كاإلسالمية بسمات عدة أىميا( :خكرشيد)42 :0999،
أ -عدـ التدخؿ في النزاعات العربية ،كالصراعات اإلقميمية كالحرب العراقية اإليرانية.

ب -التكجو نحك إقامة عالقات إقميمية متكازية مع الدكؿ العربية عمى غرار عالقاتيا مع إسرائيؿ

كايراف.

كيظير ذلؾ جميان في حديث الرئيس التركي جكدت صكنام ()0974-0911ألحد

المسؤكليف في جامعة الدكؿ العربية "أف مشاكؿ تركيا المتعددة حالت في الماضي دكف النفتاح
عمى الخارج  ،كلـ تستطع نتيجة لذلؾ أف تتجو نحك تكثيؽ عالقاتيا بدكؿ العالـ ،كل سيما الدكؿ

العربية  ،إل أف تركيا استطاعت في السنكات األخيرة بعد أف عالجت معظـ مشاكميا الداخمية ،مؿء
الفراغ الذم كاف مكجكدنا في عالقاتيا مع ىذه الدكؿ  ،كاتجيت إلى تعزيز ىذه العالقات ،كقد
كضعت الحككمة التركية ىذا اليدؼ نصب عينييا  ،كىي تعمؿ عمى تحقيقو بدليؿ زيارتي لكؿ مف

باكستاف كايراف كتكنس كليبيا ك السعكدية كأخي نار العراؽ ك أفغانستاف ،كىذا مثؿ كاضح لمسياسة التي

تنتيجيا تركيا إزاء العالميف العربي ك اإلسالمي"( .المظفرم)79-77 :2000 ،

كفى مطمع عاـ ()0911ـ زار كفد رسمي تركي المممكة العربية السعكدية ككاف يحمؿ

رسالة مف الرئيس التركي جكدت صكنام كمف رئيس الكزراء سميماف ديميريؿ لمتأكيد عمى الكقكؼ

دائمان إلى جانب األمة العربية في قضاياىا العادلة كقاؿ أننا نرقب مساعيكـ القيمة الرامية إلى

إحالؿ السالـ كاألمف في ربكع الشرؽ األكسط( .شالكخ)00 :2008،

كفى نفس العاـ زار الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز تركيا لحضكر مؤتمر دكلي ،حيث كانت

تمؾ الزيارة الكحيدة مف قبؿ السعكدية في القرف العشريف.

كقد أرل البعض أف التجاه الجديد في السياسة التركية في تمؾ الفترة يرجع إلى عدة أسباب تأتي
في مقدمتيا(:المظفرم)70 :2000،
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
المملكةى
التركوةىتجاهى
األزمة القبرصية.
انعكاسات
أ-

الدعودوةىحتىى
المشركع القكمي العربي بعد الحرب العربية الصييكنية سنة ()0971ـ.
العربوةىانتكاسة
ب-
رامى(2002م
طر عمى سياسة التحاد السكفييتي (السابؽ) تجاه تركيا.
تأصولى أ
).ى( الذم
التحكؿ
ت-
تاروخي(
ث-حاجة تركيا إلى األسكاؽ العربية.

كيرل الباحث أف تمؾ الزيارات تجاه المممكة العربية السعكدية كاألقطار العربية كاإلسالمية ،لـ تكف

إل لكجكد تغير رسمي في السياسات التركية تجاه المممكة كالمنطقة العربية ،كما أفرزتو تمؾ الفترة
مف تحكؿ في السياسة الداخمية التركية عقب إعداـ رئيس الكزراء عدناف مندريس ،كالنقالب الذم

جرم إلى أف كصكؿ حزب العدالة إلى الحكـ ،لمعالجة األخطاء كالكقكؼ عمى التحكلت الداخمية
التركية ،كالتغير في المكاقؼ كالتي أفرزت النفتاح عمى الشرؽ.
تعقيب:

شكمت اتفاقية لكزاف عاـ 0924ـ حالة مف الفصؿ في مصير الدكلة العثمانية كالتي تالىا بعد و
عاـ

كاحد سقكط الخالفة العثمانية في كؿ أقاليميا ،كىك ما أدم إلى اتباع سياسة إدارة الظير بيف الدكلة

الجديدة كالتي كانت بقيادة مصطفي كماؿ أتاتكرؾ كبيف منطقة الشرؽ األكسط كالتي تمتيا تحكلت

كبيرة في حالة الفتكر في العالقات العربية كالتركية حتي سيتينيات القرف الماضي ،كىك ما أدل إلي

جدلية فكرية كنزعة قكمية بيف مف كؿ مف الطرفيف ،إلى أف جاءت فترة الستينات كما بعدىا لتبدأ

العالقات بالتدرج لألفضؿ نتيجة متغيرات متعددة كىي كالتالي:

أ -األزمة القبرصية كركيزة ميمة في التحكؿ التركي تجاه المنطقة العربية.
ب -الثكرة النفطية كما تالىا مف متغيرات ،كالتي كانت مف أىما األزمة القتصادية التركية.

ت -المتغيرات الداخمية في البيئة التركية كالرغبة في التحكؿ كاإلصالح عمى قاعد المصالح.
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
التركوةىتجاهى
المملكةىالسياسة الخارجية التركية تجاه المممكة العربية السعودية من عام
الثالث-:
المبحث
العربوةىالدعودوةىحتىى

 1970حتى عام :2002
رامى(2002م).ى(تأصولى

تمييد:

تاروخي(
شيد فترة السبعينيات كالثمانينيات مف القرف العشريف حتى بدايات القرف الحادم كالعشريف ،تحكلت
كبيرة في البيئة اإلقميمية كالدكلية ،كالتي أضفت إلى تشكيؿ النظاـ الدكلي الجديد ،بعد سقكط

التحاد السكفيتي ،كانتياء الحرب الباردة ،كالتي تزامنت مع حربي الخميج األكلي كالثانية ،في ظؿ
تحكلت داخمية جكىرية في تركيا كتأسيس الجميكرية الثانية ،حيث كانت تركيا منطقة ساخنة

كمؤثرة في مسرح األحداث .مف خالؿ ما سبؽ فإف الدراسة ستسمط الضكء ،عمى تأثير ىذه
األحداث في التكجيات التركية لممممكة العربية السعكدية.

أوالً :انقالب  1991والتغير في السياسة الخارجية التركية:

بعد كفاة الرئيس التركي جماؿ غكرسيؿ عاـ ()0911ـ  ،تـ انتخاب رئيس األركاف آنذاؾ

ئيسا لمجميكرية كمرحمة انتقالية ،حيث كانت األكضاع السياسية لمبمد تعيش حال نة
جكدت صكنام ر ن
مف التدىكر ،كبعد التكافؽ بيف األحزاب ،جرت النتخابات في عاـ ()0919ـ ،ففاز حزب العدالة
كفشؿ حزب الشعب ،فتحرؾ أنصاره مف العسكر فاستكلكا عمى السمطة في ()0970ـ  ،كبعد أف

خمت الساحة لحزب الشعب أعمف عف إجراء النتخابات في عاـ ()0974ـ ،كما تـ إلغاء حزب

النظاـ الكطني بزعامة نجـ الديف أربكاف في الكقت ذاتو ،كبعد صراع بيف القكمييف كاليساريف
اضطر رئيس الكزراء سميماف ديميريؿ إلى تقديـ استقالتو (أبك داير. )74 :2002 ،

حيث إف ىذه المرحمة اتسمت بعدة مالمح أساسية كىي( :ىالؿ.)021 :0999 ،
 -عكدة الحياة السياسية لألحزاب.

 -صعكد التيار اإلسالمي كحضكره في الساحة بقكة.

 التردم القتصادم كأزمة النفط ،كالذم دفع تركيا لتحسيف عالقاتيا مع العرب لسيما الدكؿالنفطية(.ىالؿ)021 :0999 ،

 -1المتغيرات في السياسة الخارجية التركية:
في عاـ ()0972ـ ،ط أر تحسف ممحكظ عمى عالقات تركيا مع المممكة العربية السعكدية،

كتكثيؽ عالقاتيا مع أقطار الخميج العربي .ففي حرب ()0974ـ كاف المكقؼ إيجابينا حيث أكدت
تركيا عمى ضركرة انسحاب إسرائيؿ مف األراضي العربية المحتمة مف أجؿ تحقيؽ سالـ عادؿ
كشامؿ كدائـ في منطقة الشرؽ األكسط  ،كما أخذت تركيا تقمص عالقاتيا السياسية ك القتصادية

مع إسرائيؿ ،باإلضافة إلى إقامة مشاريع مع عدة دكلة عربية(.تكفيؽ)282 :2004،
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
التركوةكىتجاهى
المملكةىت المممكة العربية السعكدية كالعرب ك المسممكف إلى جانب تركيا بعد تدخميا
بالمقابؿ كقف

الدعودوةىحتى
عاـى ()0973ـ ،كبعد حظر تصدير السالح إلييا ،كتقديـ الدعـ المالي مف قبؿ
العربوةىفي قبرص
عسكريان

رامى(2002م).ى(تأصولى
فاندفعت تركيا لتأييد القضايا العربية كالمساىمة بفعالية في معظـ نشاطات رابطة
السعكدية لتركيا ،
تاروخي(
العالـ اإلسالمي التي أنشأت عاـ ()0973ـ ،كما قامت بتنظيـ اجتماع كزراء خارجية الدكؿ

اإلسالمية في إسطنبكؿ عاـ ()0972ـ( ،الحضرمي)202 :2000 ،

شيدت ىذه المرحمة تقارب تركي سعكدم فقد شاركت تركيا في المؤتمر اإلسالمي الذم يعقد

في جدة في عاـ ()0972ـ .كبعدىا قدمت المممكة العربية السعكدية المنح كاليبات لتركيا ،حيث إف
جيكد المممكة كانت حاضرة في تمكيف عضكية تركيا في المنظمة(.تكفيؽ)281: 2004،
كقدمت المممكة لتركيا في عاـ ()0979ـ ،ىبات بقيمة ( )052مميار دكلر لمخركج مف أزمتيا

القتصادية كقد لقي ذلؾ ترحيبنا عربينا كمباركة أمريكية(.رضكاف)020 :2001 ،

ىناؾ ثالث عكامؿ ساىمت في تطكير ىذه العالقات بيف البمديف( :لبكي)23-24 :2001 ،

أ -تأثير زيادة أسعار النفط ،حيث أدل ارتفاع أسعار النفط منذ عاـ (0973ـ) ،إلى التأثير عمى
القتصاد التركي ،مما أكقع الضرر بالحتياطي التركي مف العممة الصعبة  ،كبالنظر لككف
تركيا تنتج ( )% 20فقط مف احتياجاتيا النفطية ،كىي نسبة ل تغطي كامؿ احتياجاتيا مف
النفط مما دفعيا إلى تطكير عالقاتيا مع األقطار العربية المصدرة لمنفط .فقد اعتبرت

فالسعكدية مف أىـ الدكؿ بالنسبة لتركيا في كقتيا.

ب -إف فرض الحظر العسكرم مف قبؿ الككنغرس األمريكي عمى تركيا عاـ (0972ـ) ،إثر
احتالليا لمجزء الشمالي مف جزيرة قبرص ،أدل إلى إضعاؼ القدرة القتالية لمجيش التركي.

ت -أزمة الصكاريخ الككبية التي جعمت تركيا تدرؾ بعدـ صدؽ النكايا معيا مف قبؿ الكليات

المتحدة األمريكية كأكركبا في الدفاع عنيا إف " زيارة الممؾ عبدا﵀ كمرحمة جديدة ،فيما يمي

ترجمتو(.الحضرمي)492 :2000،

مف جيتو يقكؿ داككد دكرسكف لقد كاف لممممكة العربية السعكدية فضؿ كبير في تطكير

عالقاتنا مع الشرؽ األكسط ،إذ إف الشرؽ األكسط كاف مقسكمان خالؿ الحرب الباردة إلى قسـ مؤيد

لمغرب كقسـ آخر مؤيد لالتحاد السكفييتي ،كطبعان كاف مف األسيؿ بالنسبة لتركيا إقامة عالقات مع
الدكؿ المعتدلة المؤيدة لمغرب كفي مقدمتيا المممكة العربية السعكدية المعركفة بعالقاتيا الجيدة مع

الكليات المتحدة األمريكية"(.صحيفة يني شفؽ ،مكقع الكتركني)2001 :
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
انقالبالمملكةى
التركوةىتجاهى
 1912حتى نياية الحرب الباردة:
ثانيا-:
الدعودوةىحتىى
العربوةى
)1912م:
انقالب عام (
:-1
رامى(2002م).ى(تأصولى

()1
سمميا .جاء النقالب بعد
انقالبا
دبرت القيادة العميا لمجيش بقيادة الجنراؿ كنعاف أفريف
ن
ن
تاروخي(
تجدد قتاؿ الشكارع بيف اليسارييف كالقكمييف ،كقاـ بحؿ البرلماف كاعتقاؿ قيادات سياسية كالعمؿ

بمكجب دستكر مؤقت لمبالد( .شالكخ)08 :2008،

شيدت الفترة بعيد انتخابات عاـ ()0979ـ حالة مف الحراؾ في رئاسة الحككمة كالتحالفات

التي كاف حزب السالمة الكطني برئاسة أربكاف جزنءا منيا ،سكاء مف خالؿ تحالؼ أجاكيد معو ،أك
ديميريؿ ،كىذا األمر لـ يرؽ لمعسكر الذم قد تغاضى عف أم عمؿ ،إلَّ أف يككف التحالؼ مع
اإلسالمييف الذيف عبركا صراحة عف مطالبيـ باإللغاء العممانية كالعكدة إلى حكـ الشريعة ،مما حدا

بالجيش بتكجيو رسالة لزعيمي الحكـ بضركرة تسيير األمكر ،مما أدل إلى تدخؿ رئيس األركاف

كنعاف أفريف الذم أعطى أكامره بالنقالب( .أبك داير)72 :2002،

كبمكجب ىذا النقالب تككنت جمعية تشريعية ،لتقدـ صكرة دستكر جديد عاـ ()0982ـ،

كالذم أدل إلى تعديالت جديدة عمى دستكر ()0910ـ ،إذ ركز السمطة بيد السمطة التنفيذية كزاد
مف سمطات رئيس الجميكرية ،كمجمس األمف القكمي(.ىالؿ)034 :0999،

 :-0المتغيرات الجديدة والجميورية الثانية (العثمانية الجديدة):

لـ يكف النقالب ىذه المرة كانقالب( )0970، 0910بؿ كانت فيو الدركس الكثيرة لدل

السياسييف األتراؾ ،ككذلؾ الجيش ،فقد شرعت مرحمة مراجعة السياسات كتغير الكجيات ،في ىذه

الفترة النتقالية التي قادىا الجنراؿ أفريف إلى أف تمت النتخابات كانتخابو رسميان ليككف أكزاؿ رئيس
الحككمة في كقتيا ،فقد صاغ رؤية جديدة لمبالد ،تحمؿ التكازنات كالدكلة القكية كالعقمية الشخصية

المدبرة المغامرة ألكزاؿ ،ىذا باإلضافة الى ظيكر تيارات جديدة عمي الساحة تطالب بالعكدة
لألمجاد كالدكلة العثمانية ،كأخرل تطالب بالتمسؾ بالكمالية.
()1

كنعاف ايفريف  ، Kennan Evrenىك رئيس تركيا السابؽ ككاف منفذ النقالب العسكرم الدامي في عاـ

 ،1980كلد بتاريخ  1917/7/17كتكفي بتاريخ  2015/5/10في مستشفى غاتا العسكرم في أنقرة بعد تدىكر
حالتو الصحية /في عاـ  1980قاد كنعاف ايفريف مجمكعة مف الضباط لشف انقالب عسكرم في البالد  ،حيث
كانت أىداؼ كمبادئ النقالب ىك الحفاظ عمى المبادئ األساسية التي كضعيا أتاتكرؾ لتركيا  ،ككاف المبدأ
الرئيسي مف ىذه المبادئ ىك مبدأ الفكر الكمالي ،حيث كاف يعتقد كنعاف كمف معو بأف أسباب سقكط الدكلة

العثمانية عسكريا ىك ارتباطيا بالفكر العربي كاإلسالمي  ،كلذلؾ كاف يخشكف مف صعكد التيار اإلسالمي في الحكـ
مرة أخرل بالنتخابات التركية  ،كقيؿ بأف الكليات المتحدة األمريكية كاف ليا يد في دعـ ىذا النقالب خاصة بعد

أف فقدت الحميؼ الرئيسي ليا بعد قياـ الثكرة اإليرانية في عاـ (.1979الجزيرة لمدراسات ،مكقع الكتركني)2008:
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
فيتجاهى
التركوةى
المملكةى الفترة بدأ يسكد مصطمح العثمانية الجديدة ،مف خالؿ العكدة إلى العيد
ظؿ ىذه

الدعودوةى
حتىىالقياـ بدكر حيكم ك فعاؿ في محيطيا اإلقميمي الكاسع .كقد رافؽ ىذا النيج
عمييا
العربوةى تحتـ
التاريخي،
رامى(2002
تأصولىفي الداخؿ تمثمت فيما يسمي بالجميكرية الثانية التي تطالب بتعميـ كامؿ
فمسفةم).ى(جديدة
إطالؽ
تاروخي(
لمديمكقراطية كالمحافظة عمى األقميات كالحريات كتغميب الصبغة المدنية عمى العسكرية.

(الحضرمي)497-491 :2000 ،

كساد صراع مرير بيف الكمالية الممتزمة ك الجميكرية الثانية فتشدد العسكريكف كالقكميكف،

كبدا الجميكريكف الجدد في الحشد كالمناكرة لصياغة أكراؽ لمعب بيا ،ساعدىـ في ذلؾ أف المجتمع

التركي قد ط أر عميو تغي انر في التجاىات كاألفكار كالرؤم الدينية كالفكرية كالقتصادية ،مما خمؽ
نكعنا مف الضط ارر لمراجعة األسس الكمالية داخمينا كخارجينا (نكر الديف.)09 :0997 ،

كىكذا تبدؿ الصراع الداخمي في تركيا كأخذ نفكذ التيار اإلسالمي يتجذر ،كقد و
أثر ذلؾ

بطريقة أك بأخرل عمى مجمؿ التطكر الجتماعي كالثقافي كالحضارم فييا ،إضافة إل أف العثمانية

حياء لممشركع الطكراني ،كالصرب لـ
الجديدة أثارت مشاكؿ جكىرية جمة ،فقد فسرىا األرمف بأنيا إ ن
يخفكا تخكفيـ بينما شعر الركس أنيا محاكلة لتفكيؾ ركسيا التحادية ،أما العرب فقد اعتبركىا
حياء لمصراع الصفكم– العثماني .كؿ ذلؾ شكؿ عائقنا
حنينا لمييمنة السابقة ،أكد اإليرانيكف أنيا إ ن
أماـ تركيا ،ألف تصبح القكة اإلقميمية التي تريد (الحضرمي.)497-491 :2000 ،
 -2الرؤية األوزالية واإلصالحات السياسية:
كيمكف تمخيص العناصر المشتركة بيف تيار النزعة العثمانية الجديدة  ،في مرحمة الحركة
اإلصالحية ،كبيف التجاه الذم يمثمو أكزاؿ

()1

كما يمي( :أكغمكا)008 :2000 ،

أ -إعادة بناء الدكلة بشكؿ يتالءـ مع الكضع الدكلي القائـ.

()1

توركت أوزال :اقتصادم ليبرالي ،بدأ ميندسا لمسدكد في ستينيات القرف الماضي ،قبؿ أف يأخذه العمؿ السياسي

إلى قمة ىرـ السمطة في الدكلة التركية بعد أف كجد فيو قادة انقالب عاـ  1980الشخصية األفضؿ لتكلي الحكـ
كسط مناخ إقميمي كدكلي مضطرب ،ليككف عيده زمف ىدنة في صراع اليكية بيف اإلسالمييف كالعممانييف .حمؿ

أكزاؿ المبادئ اإلسالمية بنفس قدر التزامو بالعممانية الغربية ،كبقدر ما كاف مرتبطا شخصيا أك مف خالؿ عائمتو
بالطريقة النقشيندية الصكفية ،فإنو تعمـ مف الجامعات األميركية التي درس فييا نمطا عممانيا يبقيو في خانة

المخمصيف لمجميكرية الكمالية.

كحتى اآلف ليس مف اليسير تفسير ذلؾ ،ؼ أكزاؿ كاف يمارس طقكس ا دينية مثؿ الصالة كأدل فريضة الحج ثالث
مرات ككاف عضكا في حزب السالمة الكطنية اإلسالمي ،كمع ذلؾ تكلى رئاسة الكزراء كالجميكرية عمى التكالي
لنحك عقد كامؿ مف غير صداـ مع الجيش كلـ ينو حياتو السياسية غير كفاتو ،بؿ إنو برز سياسيا في عيد انقالبي

عاـ  ،1980ككأنو كاف مطمكبا منو كلو أف يككف مكجكدا في ذلؾ الكقت حصرا( .المظفرم.)104 :2010 ،
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
المملكةى
التركوةى
تشكيؿ ىكية سياسية ك ثقافية ،مع األخذ بعيف العتبار تأثير المكجة القكمية،
تجاهىعمى
العمؿ
ب-

الدعودوةى
العربوةى
حتىىلى حد تيديد كحدة الدكلة.
كصمت إ
التي

رامى(2002م).ى(تأصولى
انتقائي يحاكؿ أف يكائـ بيف القيـ الغربية كالقيـ التقميدية ،في إطار البحث عف
ت -تبني مكقؼ
تاروخي(
ثقافة سياسية جديدة .عمى سبيؿ المثاؿ ،يمكف أف نجد ذلؾ في محاكلة نامؽ كماؿ إعطاء

معنى جديدنا لمنظاـ البرلماني الغربي ،باستخداـ مصطمحات إسالمية ،كفي محاكلة أكزاؿ
الربط بيف خطابات النظاـ العالمي الجديد ك القيـ التقميدية.

ث -العمؿ عمى التكامؿ مع النظاـ األكركبي الذم تشكمت بنيتو السياسية بانعقاد مؤتمر فيينا
عاـ ( )0802ـ ،كالذم تزامف مع عيد التنظيمات (اإلصالحات) العثمانية .كمحاكلة
التكامؿ مع نظاـ التحاد األكركبي الذم دخؿ في عممية مف التكامؿ الداخمي في مرحمة ما

بعد الحرب الباردة.

ج -العمؿ عمى إيجاد سياسة منسجمة مع بريطانيا ،التي تصاعدت كقكة عظمى في نظاـ

تكازف القكل الذم جمبو مؤتمر فينا ،كالبحث عف سياسة منسجمة مع الكليات المتحدة

األ مريكية ،التي اكتسبت كضع القكة العظمى الكحيدة في مرحمة ما بعد الحرب الباردة.

في ظؿ المتغيرات الجديدة في الساحة الداخمية التركية ل ـ تكف ىذه الفترة تخمك مف تغير في

السياسة الخارجية تجاه السعكدية ،فقد جاءت متغيرات إقميمية تدفع لمحضكر التركي في المنطقة
لكجكد صراع في دكؿ الجكار الجغرافي الحرب العراقية اإليرانية ()0988-0980ـ ،فقد كاف لتركيا

دكر الكسيط في ىذه الحرب التي كانت تيدد أمف الخميج العربي ،الذم أنعكس عمى سياستيا
ي
الخارجية ،حيث كاف ليا جيد دبمكماسي عقب الحرب بعد القطيعة بيف السعكدية كايراف ،باإلضافة

إلى مشاركة تركيا بجمسات منظمة المؤتمر اإلسالمي ،لكف عندما طمب منيا إرساؿ كحدات بحرية
لتأميف المالحة في الخميج رفضت ذلؾ خكفنا عمى مصالحيا ،كما أنيا تريد الحفاظ عمى مبدأ

الحياد( ،العالؼ.)09-08 :2001،

لقد كاف العامؿ القتصادم بالنسبة لتركيا ل يغيب عف الساسة لالستفادة مف النفط الخميجي
كالمقدرات فقد بمغت حجـ الكاردات كالصادرات بالزيادة في ىذه الفترة ذركتيا كأخذت بالزيادة .يمكف

القكؿ أف ىذه الفترة كانت السياسة الخارجية التركية تندرج تحت الطابع األمف كالعسكرم ،في إطار
التعاكف مع المممكة تجمى فييا البعد القتصادم ،في الصناعات العسكرية ،حيث أثرت عقمية

الجنراؿ في تمؾ المرحمة التي كانت تريد صياغة إنتاج حربي كعسكرم كتصدير السالح.

ففي ىذا اإلطار كانت المنطقة جزءان مف السكؽ العسكرم التركي ،حيث تـ التعاكف كتكقيع

التفاقيات كالصفقات ،فشيد عاـ ()0984ـ ،بيع أسمحة خفيفة تركيا لمممكة باإلضافة إلى الذخائر،
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
التركوةىتجاهى
المملكةى مف العساكر لمتدريب في ىذه الدكؿ ،كذلؾ في عاـ ()0983ـ قد طكرت
كاستقدمت
تركيا عددان

الدعودوةى
حتىرىأس ماؿ خميجي كبخبرة أمريكية ،كقد رأت تمؾ الطائرات النكر ()0989ـ،
 F16ب
العربوةىرات
تركيا طائ

رامى(2002م).ى(
تأصولى).
01 :2001
(العالؼ،
تاروخي(

ثالثاً -:الفترة من حرب الخميج الثانية و(نياية الحرب الباردة) حتى عام()0220م.
 -1المتغيرات اإلقميمية والدولية:

شيدت أكاخر الثمانينات ك بداية التسعينيات مف القرف العشريف تغييرات كبيرة في النظاـ

العالمي ،حيث انتياء الحرب الباردة كانتياء نظاـ القطبيف كظيكر نظاـ أحادم القطبية المتمثؿ
بالكليات المتحدة األمريكية ،كبيذا زاؿ أحد أكبر مصادر التيديد لتركيا كتحررىـ مف القيكد
التاريخية التي حكمت دكلتيـ خالؿ تاريخيا الحديث (أحمد)27 :2000 ،

فقد ظيرت عمى السطح الصحكة اإلسالمية في العالـ العربي كاإلسالمي ،فكانت تركيا في

قمب الصحكة حيث بركز التيار اإلسالمي كبقكة عمى الساحة ،الذم اصطدـ بالدكلة كالمؤسسة

العسكرية (حزب الرفاه اإلسالمي) ،باإلضافة إلى الثكرة اإلسالمية اإليرانية التي أفرزت كلية الفقيو
ذك المرجعية األيديكلكجية  .كفي ظؿ النظاـ الدكلي أحادم القطبية الذم طرح رؤية جديدة لممنطقة

تمثمت بفكرة (صراع الحضارات) حيث شكمت تمؾ الصحكة حالة مف الخكؼ لدل األمريكييف،
ليظير بحث آخر يتكمـ عف نياية العالـ(،أكغمك.)012 :2000 ،

كبيذا حدث تأثير كاضح في السياسة الخارجية التركية ك لسيما المنطقة العربية ،حيث إف

المنطقة بدأت تتغير جيبكلكتككيا ،كبدل يطفك عمى السطح مصطمح الشرؽ األكسط الجديد ك الذم

يضـ كؿ مف الدكؿ المحكرية تركيا ،السعكدية ،إيراف (تكفيؽ.)290 :2004،
 -0الرؤية السياسية التركية لمسعودية إبان حرب الخميج الثانية:

دكر
لـ تكف حرب الخميج محصكرة بيف العراؽ كالككيت ،بؿ كاف لبعض الدكؿ الكبرل ه
كبير في إشعاؿ فتيميا ()0990ـ ،فقد كانت ردة الفعؿ التركية في بادئ األمر متأنية لعالقاتيا
ه
الجيدة مع العراؽ كالككيت ،لكف تغير المكقؼ التركي بعد التكافؽ الدكلي كق اررات مجمس األمف،

فأغمقت تركيا أنبكب النفط العراقي كحشدت أكثر مف  000ألؼ جندم ،عمى الحدكد العراقية،
كفتحت أراضييا كمنشآتيا لمقكات المتحالفة ،كشاركت في التحالؼ بثالث قطع بحرية ،الذم أتاح
استخداـ القكة ضد العراؽ (العالؼ.)20 :2001،

شرعت تركيا في ىذه الفترة بسياسية خارجية مختمفة عف أم كقت مضي ،حيث سادت

حالة التكازف بيف الشرؽ كالغرب في تمؾ الفترة ،ككانت حرب الخميج الثانية نقطة تحكؿ تجاه
المممكة العربية السعكدية كالعالـ اإلسالمي ،أتخذ أكزاؿ قرار الحرب في بيئة صعبة كحساسة حيث
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
المعارضةالمملكة
التركوةىتجاهى
قكية،ى لقرار الدخكؿ في الحرب كاعتبر ذلؾ خركجنا عف الرؤية الكمالية ،كلكف
كانت

العربوةى
حتىى سبقت ،في ضؿ التصالت السرية التي أجراىا بيف الكليات المتحدة
الدعودوةى قد
القائد كانت
حنكة

رامى(2002م).ى(
تأصولىبية المركزية المؤيد لمقرار ،كاتخاذ قرار حرب أعتبره حالة مصيرية في العالقة
الدكلة العر
األمريكية ك
تاروخي(
في المشرؽ العربي ،كقد كاف ىذه القرار يحظى بقبكؿ إقميمي كدكلي فقد أيدت المممكة العربية

السعكدية ىذا القرار ،كصكت البرلماف عمى القرار بالدخكؿ عسكرينا كاإلمداد المكجستي لمقكات ،مما

أدل إلى استقالة ك هؿ مف كزير الخارجية ككزير الدفاع ،لمتعبير عف رفضيـ لمقرار(،محفكظ:2000،
.)24-20

كقد عبر الرئيس أكزاؿ ع ف التكجو المستقبمي لبالده أثناء حرب الخميج بالقكؿ" :بعد انتياء
ىذه الحرب لف يعكد الشرؽ األكسط إلى ما كاف عميو إذا ما أخذنا في العتبار كؿ الحقائؽ

التاريخية في المنطقة ،فقد يككف بإمكاننا جمب السالـ إلى المنطقة كأرل أف عمى القكة األخرل مف

خارج المنطقة أف تسيؿ لنا ىذه الميمة ،نحف مستعدكف لتنفيذ كؿ المشاريع التي تعيد بناء المنطقة

اقتصاديان مثؿ مشاريع تنمية المكارد المائية بما فييا طريؽ إيصاؿ مياه األنيار التركية إلى شبو
الجزيرة العربية في خطكط أنابيب تسير جنبان إلى جنب مع أنابيب النفط كالغاز سيعتمد ىذا التعاكف
القتصادم عمى إنشاء صندكؽ نقد مف شأنو تسييؿ عممية التنمية القتصادية ،كيمكف إنشاء ىذا

الصندكؽ بالعتماد عمى نسبة مئكية معينة مف الفكائد النفطية إلى جانب مساىمات مف الدكؿ

العربية الغنية".

()1

 -2السياسة التركية تجاه المممكة السعودية والعالم العربي واإلسالمي خالل فترة التسعينات:
-أدم انتياء الحرب الباردة ،كالذم عزز مف حضكر تركيا كدكلة أطمسية في مكاجية السكفييت في

السابؽ إلى دكر أكثر أىمية كشمكلية كتعقيدان في البمقاف كالقكقاز كآسيا الكسطى كالشرؽ األكسط
نحك التطمع إلى دكر دكلة إقميمية محكرية تتكسط ىذه األقاليـ الجغرافية الميمة.

-جعمت حرب الخميج الثانية (تركيا) عنص انر ميمان في منطقة الشرؽ األكسط ،فقد أفرزت دك انر تركيا

ميمة في مسألة المياه كمشكمة األكراد كاألمف كالنفط ،فالمياه عنص ار ميـ بالنسبة لمسعكدية ،كالنفط

عنص انر ميمان لتركيا.
و
كبخاصية بعد تكقيع
كبير في رفع العتب عف تركيا
دكر ه
الحكار العربي اإلسرائيمي ،كالذم كاف لو هاتفاقية السالـ كامب ديفيد مع مصر ،كىك األمر الذم تساكت فيو تركيا مع العرب.
()1

ال عف مصطفى بف عبد الحميد ثابت،
مقاؿ نشره أكزاؿ في جريدة الشرؽ األكسط المندنية في  1991/12/17نق ن

العالقات العربية -التركية بعد حرب الخميج :الطمكحات اإلقميمية كالخيار الستراتيجي األطمسي ،الفكر الستراتيجي
العربي العدد  41تمكز  1992ص.121 -107
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الفصلىالثاني
الدوادةىالخارجوةى
التركوةى
المملكةى تغييرات متسارعة في الداخؿ أىميا صعكد التيار اإلسالمي إلى الكاجية
تجاهىشيدت
بدكرىا
-تركيا

الدعودوةىحتىى
كيحظى بتأييد جماىيرم كبير كيحتؿ المرتبة األكلى في النتخابات البمدية
العربوةى التركية،
السياسية

رامى(2002م).ى(تأصولى
لبد
كالنيابية التي جرت في أعكاـ (0992ـ0991 -ـ) ،كىذا العامؿ المستجد في الداخؿ التركي ى
تاروخي(
أف يككف لو اعتبار ككزف في السياسة الخارجية التركية حيث يعمؿ التيار اإلسالمي جاىدنا لالرتباط

بالدائرة الحضارية اإلسالمية( .خميفة ،)030-040 :0990 ،انظر ممحؽ رقـ (.)2
خاتمة:

لعبت البيئة الداخمية التركية دك انر كبي انر في التأثير عمى العالقات التركية العربية سيما

السعكدية ،كالتي كانت ليا دكر بارز كميـ في العقؿ السياسي التركي سيما فترة الدكلة العثمانية،
نظ ار لمكقعيا الديني ،ككذلؾ في عيد الدكلة الكمالية ،نظ نار لمكقعيا القتصادم ،ككذلؾ عالقاتيا

الكطيدة مع الكليات المتحد األمريكية ،نظ نار لرتباط تركيا مع األخيرة فيذا كاف لو تأثير في

العالقات التركية السعكدية رغـ حالة النفكاؾ عف المنطقة العربية .فقد اتبعت تركيا في عيد الدكلة

الكمالي ة سياسة إدارة الظير لممنطقة العربية بعد سقكط الخالفة عاـ  ،0923كالذم عزز مف الفجكة
التاريخية بيف تركيا كالمنطقة العربية ،إل أف البيئة الداخمية التركية لـ تتغير كاقعيتيا في انتمائيا

لمشرؽ نتيجة الترابط التاريخي كالديني كالجغرافي ،كفي ىذا اإلطار فقد تعاقب مراحؿ مختمفة عمى
تركيا دفعتيا لمتغير في إدارة سياستيا الخارجية ،فمقد شكمت النقالبات عامؿ دفع كتبايف في فترات

الحكـ المختمفة بالتكجو نحك الشرؽ خاصة في ظؿ التغيرات الجزرية في النظاـ الدكلي أثناء الحرب

الباردة كحربي الخميج األكلي كالثانية ،كماتميا مف أزمات اقتصادية فترة الستينات حتى السبعينيات
مف القرف الماضي ،في ظؿ اكتشاؼ النفط في المنطقة كالتي احتمت السعكدية النصيب األكبر
منيا ،المر الذم دفع بصانع القرار التركي مف اتخاذ خطكات كق اررات بكسر الحدة في النفكاؾ

عف الشرؽ كالتكجو لو مف جديد ،عمى أسس مختمفة عف الماضي في ظؿ متغيرات إقميمية كدكلية

جديدة.
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
القرارىفيىالدوادةى
الخارجوةىالتركوةىتجاهى
المملكةىالعربوةى
الدعودوة

انفصم انثانث

األهداف ومؤسسات صنع انقرار يف انسياسة اخلارجية انرتكية جتاه
املمهكة انعربية انسعودية

المبحث األول -:األسس كالمرتكزات في السياسة الخارجية التركية تجاه
المممكة العربية السعكدية.

المبحث الثاني -:أىداؼ كأدكات تنفيذ السياسة الخارجية التركية تجاه
المممكة العربية السعكدية.

المبحث الثالث -:مؤسسات صنع القرار في السياسة الخارجية التركية
تجاه المممكة العربية السعكدية.
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
القرارىفيىالدوادةى

الفصل الثالث:

التركوةى
الخارجوةى
تجاهى في السياسة الخارجية التركية تجاه المممكة العربية السعودية منذ عام
المرتكزات
األسس و
المملكةىالعربوةى
الدعودوة

()2015 -2002م

مقدمة-:

شكؿ عاـ ()2002ـ نقطة تحكؿ في السياسة الخارجية التركية في إقميميا العربي كاإلسالمي

كما كفي البيئة الدكلية ،كالذم عزز مف حضكرىا تجاه المممكة العربية السعكدية ،فقد رسمت تركيا

سياستيا الخارجية عمى أسس تعزز الماضي كالحاضر ،كترسـ مالمح مستقبؿ عبرت عنو القيادة
بناء عمى
الجديدة مف خالؿ تطبيؽ مبادئ عامة لمسياسة الخارجية ،كحددت أدكاتيا كأىدافيا ن
المعطيات السابقة ،فكاف لممممكة العربية عامؿ رئيس كميـ في ىذه التحكلت عمى اعتبارىا ،مف

أكبر الدكؿ العربية ،كمركزية اقتصادية ،كدكلة نفطية.

كىنا سكؼ يتناكؿ ىذا الفصؿ التحكلت السياسية الداخمية كمدل تأثيرىا عمى صياغة القرار

التركي ،كدكر المؤسسات فيو في صناعة القرار تجاه المممكة العربية السعكدية ،كمدل أىميتيا في
التحكلت ،التي طرأت عمى تحسيف العالقات التركية مع إقميميا العربي ،كالتغمب عمى العقبات

الداخمية ،كالمشكالت األمنية في ظؿ رؤية إصالحية ،مف خالؿ إصالح الجياز اإلدارم لمدكلة،

كالذم تشكؿ المؤسسة العسكرية عنكاف السيطرة عميو ،بدأت ىذه اإلصالحات بالقتصاد كالذل

اعتبر عنكاف التغير أماـ الشعب كمدخؿ لحؿ باقي المشكالت مع الجكار الجغرافي مف خالؿ

السياسة الصفرية.
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
القرارىفيى
الدوادةىالمرتكزات واألدوات في السياسة الخارجية التركية تجاه المممكة
األول-:
المبحث
الخارجوةىالتركوةىتجاهى

العربية السعودية.
المملكةىالعربوةى

تمييد:

الدعودوة

مثنمت تركيا نمكذجا حيكينا كىامان ،في تكجياتيا الخارجية ،تجاه عالقاتيا مع الفكاعؿ
اإلقميمية ،كالتي كانت عامال ميما في التقارب التركي السعكدم ،لذلؾ سكؼ يتعرض ىذا المبحث

األسس إلى الذم ارتكز عمييا حزب العدالة كالتنمية في ضكء البيئة الداخمية التركية ،كمدل تأثيرىا

المباشر عمى صانع القرار في السياسة الخارجية لسيما ،تجاه المممكة العربية السعكدية ،لتحقيؽ
المصالح التركية كأىداؼ الحزب كتطمعاتو.

أوالً -:المرتكزات النظرية لمسياسة الخارجية في ظل حزب العدالة والتنمية.
تعد البيئة الداخمية في الدكلة ذات تأثير مباشر في عممية اتخاذ القرار سيما الق اررات

الخارجية ،كما فييا مف كقائع كضغكط كمصالح متعارضة ،تؤثر بشكؿ مباشر عمى عممية اتخاذ
القرار ،فالبيئة الداخمية كما فييا مف عكامؿ اجتماعية قائمة ،كأكضاع سياسية متشابكة ،في ظؿ

النظاـ السياسي كاألحزاب السياسية كالجماعات الفاعمة في تكجيو الرأم العاـ ،باإلضافة إلي
العكامؿ الجغرافية كالسياسية كالعسكرية تؤثر في تحديد السياسة الخارجية لدل صانع القرار في

الدكلة(.حسيف)120-119 :2003 ،

 -1الرؤية السياسية واإلصالحات الداخمية لحزب العدالة والتنمية(تأسيس الحزب):
تأسس حزب العدالة كالتنمية برئاسة رجب طيب أردكغاف في أغسطس ( )2001ـ ،كجرل
شخصا ،ليس مف بينيـ أحد مف أعضاء البرلماف في
إشيار األعضاء المؤسسيف الذيف كانكا ()74
ن
حزب الفضيمة ،كحكؿ رؤية الحزب لمتعمـ مف تجارب الماضي ،يقكؿ نائب رئيس الحزب لمشؤكف
الخارجية" :إف الفيـ األعمؽ لصعكدنا في الحياة السياسية التركية يستمزـ النظر في كيفية تشكيؿ

الحزب" .لقد كاف معظـ مؤسسي الحزب أعضاء في حزب الرفاه بزعامة نجـ الديف أربكاف ،كقد
حاكلكا كإصالحييف ،كمنيـ عبد ا﵀ جكؿ ،كبكلنت أرنج ،كرجب طيب أردكغاف ،تغيير أسمكب

أربكاف كسياساتو ،كأبدكا رفضيـ لبناء المكاقؼ عمى األساس الديني ،فنحف في بمد عمماني كمثؿ
ىذه الممارسات غير مقبكلة ،خاصة كعندما يحؿ حزب الرفاه ظل المحافظكف بزعامة أربكاف،
كاإلصالحيكف الذيف كاف يقكدىـ عبد ا﵀ جكؿ إلى أف يحؿ ىك اآلخر بقروار مف المحكمة الدستكرية،

(غكؿ.)6 :2013 ،
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى

الدوادةىد مف النقساـ ،فالحياة السياسية قد تغيرت كالمشيد يتطمب مراجعات ف يشكؿ
لب
القرارىإذف
فيى كاف ى
تجاهى
التركوةى
الخارجوةى
جاء قكطاف كشكؿ اإلصالحيكف حزب العدالة كالتنمية الذيف قرركا النسحاب
بقيادة ر
السعادة
حزب
المملكة
العربوةى ىذا ل يعني إنكار التجربة الماضية كلكف اإلصالحات السياسية جرت في
الماضيى ،كلكف
مف
الدعودوة

إطار التغير كالمرجعات عمى أساس الكضع القائـ في تركيا( ،التمكلي.)45 :2011 ،
يعد حزب العدالة كالتنمية حزبان سياسيان تركيان ،يصنؼ نفسو بأنو حزب محافظ ،معتدؿ ،غير

معا ود لمغرب ،يتبنى رأسمالية السكؽ كيسعى لنضماـ تركيا إلى التحاد األكركبي ،ذك جذكر
إسالمية لكنو ينفي أف يككف حزبنا إسالمينا ،كيحرص عمى ألَّ يستخدـ الشعارات الدينية في خطاباتو

حزب محافظ ،كيصنفو البعض عمى إنو يمثؿ تيار "اإلسالـ المعتدؿ" ،كىك
السياسية ،كما يقكؿ إنو
ه
الحزب الحاكـ حالينا في البالد ،يرأسو أحمد داككد أكغمكا( ،الغكؿ.)101 :2013 ،
-2الرؤية السياسية الخارجية:
ينطمؽ الحزب في الرؤية السياسية في عدة معطيات تتيح لو الرؤية البراغماتية التي تعطيو

المجاؿ لممركنة السياسية فيك حزب إسالمي يسير في دكلة عممانية عمى األسس الدستكرية المحددة
فيحاكؿ عدـ إظيار الصبغة الدينية في رؤياه ،كأفكاره ،كيؤكد عمي حرية األدياف كالمعتقدات كما
في اإلطار الدكلي يؤكد عمى الحضكر التركي في كؿ القضايا فيؤكد عمى التحالفات الدكلية مع

الكليات المتحدة األمريكية ،كما كيؤكد عمي ضركرة النضماـ لالتحاد األكركبي ،كخمؽ التكازنات
الدكلية في ظؿ التكجو لمدكؿ اإلسالمية كالعربية التي تتعارض في منطمقاتيا مع الكليات المتحدة

األمريكية ،إف المركنة العالية التي يمبييا الحزب تجاه البيئة اإلقميمية كالبيئة الدكلية ،تنطمؽ مف
عمؽ الرؤية السياسية لمحزب ،كبالتالي فإف النفتاح عمي الشرؽ ل يبديو الحزب عمى أنو بعدان

أيديكلكجينا في العالقة أكثر ما ىك جكار جغرافي كعامؿ اقتصاديان يجب عمي تركيا استثماره في ظؿ

اإلصالحات القتصادية الداخمية ،كضركرة تقكية الركابط التاريخية كالجغرافية كالقتصادية،
(الرحاحمة.)57-53 :2014 ،

 -3نظرية العمق االستراتيجي:
لقد تجسدت السياسة الخارجية الجديدة أل تككف تركيا دكلة طرؼ في أم محكر ،بؿ ىي

دكلة مركز في إطار مكقعيا الجغرافي كالحضارم كالتاريخي ،كالذم دفعيا بصياغة مؤىالت كأدكات

دبمكماسية كاقتصادية كثقافية ،كالذم يعتبر أكغمكا أف تركيا تممؾ تمؾ المقدرات في إطار القكة

الناعمة ،التي عممت السياسة الخارجية عمي تبنييا لسيما في دكؿ الجكار الجغرافي(.باكير
كآخركف)144 :2009 ،
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
أكغمكا أف مكقع تركيا الجغرافي يحتـ عمييا أف تمعب دك نار كبي نار في البيئة اإلقميمية
فيىيرل
القرارىكما

باإلضافةتجاهى
الخارجوةىالتركوةى
إلى العامؿ التاريخي الذم يحكـ العالقة في الجكار الجغرافي ،فتركيا التي
كالدكلية،

المملكةىالعربوةى
الجناح أك الطرؼ التي مزقتيا الحرب العالمية األكلي ،ل يمكف أف تستمر أك أف
أصبحت الدكلة
الدعودوة

تبقي عمى النيج السابؽ بؿ إعادة حضكر فعاؿ كقكم يساعد في النيضة (العشي.)55 :2013 ،
لذلؾ تعتبر تركيا مثالن بار ناز في إعادة رسـ إست ارتيجيتيا ،تمبيةن لتمؾ المتغيرات كفؽ معادلة

مغادرة األطراؼ كالستقرار في مركز األحداث ،كىذا ما يالحظ مف خالؿ تنامي الدكر التركي

المستند إلى نظرية "العمؽ اإلستراتيجي" (ممكاكم.)3 :2013 ،

فتركيا ترتبط بثالث مناطؽ برية كىي البمقاف كالشرؽ الكسط كالقكقاز تجعميا دكلة قكية

كفاعمة تؤثر في المحيط الذم يحيطو ،كمعالجة حالة العزلة في الفترة السابقة  ،فالتراكـ التاريخي

أيضنا يي حتـ عمييا أف تككف دكلة مركز تقؼ عمى مسافة كاحدة مع جميع األطراؼ اإلقميمية كالدكلية
(العشي.)55 :2013 ،

كىنا :كفي إطار ظيكر مصطمح العثمانية الجديدة أك التسمية (بالجميكرية الثانية) نتيجة
التحكلت الداخمية في تركيا كالتغيير في الدستكر الذم أطمؽ في مطمع الثمانينات مف القرف

الماضي ،كقد تـ تكضيح تفاصيمو في الفصؿ األكؿ ،قد تـ تداكلو أيضاى كتفعيمو في عيد حكـ حزب
العدالة كالتنمية مف قبؿ المنظريف السياسييف ،ل بتناكلو في إطار الرؤية السياسية لألخير حيث

ظ عميو مف قبؿ الحزب .فقد عكرض في بدايتو مف قبؿ صانعي القرار في حزب العدالة
ىناؾ تحف ه
كالتنمية ،كلكف تركت المساحة لإلعالميف كالسياسييف كالمحمميف ،في التعامؿ مع الحزب عمى

أساس الخمفية العثمانية ،عمى اعتبار مرجعيتو اإلسالمية المحظكرة في تركيا .ىذا األمر قد أثار

جد لية كبيرة في البيئة الداخمية التركية كاستغاللو مف قبؿ المعارضة ،كالجماعات التي ترجكا عكدة
مفيكـ الخالفة العثمانية.

ليذا سمٌط بعض العمماء الضكء عمى النظرة التي رسميا أكغمك ،في نظرتو الخاصة

بالديناميات الجيكثقافية في السياسة العالمية ،كجادؿ بأف خطابو يستدعي “الجيكسياسية الحضارية”

كليس العثمانية الجديدة .مف خالؿ تأكيد الختالفات الدينية ليس فقط بيف تركيا كالغرب ،كلكف

أيضا مع بعض البمداف غير المسممة مثؿ أرمينيا كاسرائيؿ( .الغكؿ)111 :2013 ،
ن

ىنا ،أراد أف يكضح فكرة المعايشة بيف الدكؿ كجكارىا كفؽ مفيكميا الحضارم كقد أكضح أف

دكر سمبيًّا ،بؿ إنو يستخدـ باعتباره أداة جديدة لتبرير ما يسمى
الديف ل يعني بالضركرة أنو يمعب نا
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
القرارىفيىالدوادةى
الجيكسياسية الستثنائية” لتركيا .كمع ذلؾ ،يجب ذكر أف ىذا الستثناء في فكر داكد
باألىمية

الخارجوةىالتركوةىتجاهى
معا أيسس أفكاره حكؿ دكر
أكغمكا يقكـ عمى ىكية تركيا اإلسالمية كالتراث العثماني ،المذيف يش ٌكالف ن
المملكةىالعربوة
يةى” في السياسة العالمية ،فالنظرة الجديدة لتركيا تسعي لممزاكجة بيف البعد
تركيا كدكلة مركز
الدعودوة

الحضارم كالبعد الديني الذم ل يغفؿ األغمبية المسممة في تركيا.

ثانياً -:مبادئ السياسة الخارجية التركية:

تتطمب دراسة السياسة الخارجية التركية تجاه المممكة العربية السعكدية تحميؿ "األسس

الفمسفية لسياستيا الخارجية ،كعالقتيا مع المنطقة العربية كتصكراتيا لمبيئة اإلقميمية كقكاعد التعامؿ

كالتكجو نحك الشرؽ في إطار الخطكط الكاضحة لمرؤية التركية التي تنسجـ مع البيئة الداخمية كل

تتعارض مع البيئة الدكلية" (معكض. )11 :2009 ،
كقد تـ صياغة األسس الجديدة لمسياسة الخارجية التركية" ،كحسب ميندس السياسة

الخارجية التركية أحمد داكد أكغمك" رئيس الكزراء التركي الحالي حكؿ المتغيرات التي ساىمت في

إحداث تأثير بشكؿ مباشر في صياغة سياسة إقميمية تركية جديدة .في التعامؿ مع الجكار
الجغرافي كالبيئة الدكلية مف خالؿ األسس اآلتية( :القطكرم ،)20-15 :2012 ،انظر ممحؽ رقـ

(.)1

 -1التكازف السميـ بيف الحرية كاألمف ،كىدفو تحقيؽ األمف القكمي كمكاجية مخاطر اإلرىاب مع
عدـ تقميص الحريات ،مقارنةن بالستبداد في األنظمة المحيطة بتركيا ،كالذم تعتبر ثغ نار

نمكذجيان ،لتعزيز مكقعيا الحضارم مف حكليا.

 -2تصفير المشكالت مع دكؿ الجكار ،كيقصد بو تحسيف العالقات مع سكريا كبمغاريا كالعراؽ
كايراف كركسيا ،كتشكيؿ آليات لمحكار اإلستراتيجي مع تمؾ الدكؿ عمى أعمى مستكم .حيث إف
حقبة الماضي تحمؿ أعباء كبيرة بالنسبة لتركيا ،كمنيا األزمة القبرصية ،الدخكؿ في التحاد

األكركبي ،دكؿ آسيا الكسطي ،منطقة الشرؽ األكسط (إدريس.)50 :2009 ،

 -3التأثير في القاليـ الداخمية كالخارجية لدكؿ الجكار ،كيقصد بو تأثير تركيا في البمقاف كالشرؽ
األكسط كالقكقاز كآسيا الكسطى ،كتظير في ىذا السياؽ لعب تركيا دكر في أزمتي البكسنة
كاليرسؾ كككسكفك ،كمشكمة حزب العماؿ الكردستاني كاألزمة السكرية – التركية خالؿ عقد

التسعينات .كيؤكد كزير الخارجية أف صكرة سمبية كادراؾ خاطئ كأزمة ثقة بيف العرب كتركيا
"تأطرت ىذه الصكرة السمبية في زعـ األتراؾ أف العرب قد كاجيكا الدكلة العثمانية كطعنكىا في

ظيرىا ،كاعتبار العرب أف األتراؾ قد احتمكا العرب ألربعة قركف ".كلكف تركيا مف خالؿ
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
القرارىفي
جية البرجماتية استطاعت أف تبني جسكر لمتكاصؿ الفعاؿ مع العرب (العشي،
سياستياى الخار

التركوة)ى.تجاهى
الخارجوةى
57 :2013
المملكةىالعربوةى

 -4السياسة الخارجية المتعددة األبعاد ،كيعني التساؽ في السياسة الخارجية كعدـ تعارض
الدعودوة

تكجياتيا تجاه الدكؿ كالمنظمات الدكلية ،فتركيا تعمؿ عمى تدعيـ عالقاتيا اإلستراتيجية

بالكليات المتحدة في إطار حمؼ الناتك كفي إطار عالقاتيا الثنائية ،ككذلؾ تدعـ عالقاتيا مع

ركسيا كالتحاد األكركبي ،كفي الكقت الذم نجدىا تدافع عف بعض قضايا العرب كفي مقدمتيا
حقكؽ الشعب الفمسطيني كتنتقد ممارسات إسرائيؿ اإلجرامية ،نجدىا أيضنا تقيـ عالقات

إستراتيجية في مجالت عسكرية كاقتصادية مع إسرائيؿ ،دكف أف يحدث ذلؾ تعارض أك عدـ
اتساؽ في سياستيا الخارجية (صيدـ.)150 :2012 ،
 -5الدبمكماسية المتناغمة ،كيعتمد ىذا المبدأ عمي تبمكر حالة مف التكافؽ كالنسجاـ بيف
اإلستراتيجية الكبرل لمدكلة كاإلستراتيجيات الصغيرة لمشركات كاألفراد كالمؤسسات كمؤسسات
المجتمع المدني .بحيث يتكافؽ سمكؾ الالعبيف مف غير الدكؿ -سكاء شركات تركية أك
جمعيات رجاؿ أعمؿ -مع سمكؾ الدكلة التركية كسياستيا الخارجية .تركيا المنفتحة عمى

أفريقيا كالعرب مف خالؿ حصكليا عمي عضكية مراقب بالتحاد اإلفريقي كالجامعة العربية
كتشكيؿ المنتدل التركي–العربي ،.كعضكيتيا الكاممة في العديد مف المنظمات الدكلية،

استضافتيا لممؤتمرات كالقمـ الدكلية مثؿ قمة الناتك كمنظمة المؤتمر اإلسالمي ،يصاحب ىذا

النفتاح تفاعؿ مكازم لمؤسسات المجتمع المدني التركية كاتحادات المستثمريف ،كجمعيات
رجاؿ األعماؿ التركية مع الدكؿ العربية كاإلفريقية كاإلسالمية بشكؿ متناغـ مع تكجيات الدكلة
كسياستيا الخارجية (أكغمكا.)615 :2010 ،

 -6أسمكب ديبمكماسي جديد ،أم رسـ خريطة جديدة لتركيا تجعميا مرشحة ألداء دكر مركزم:
كأف تككف دكلة قادرة عمى إنتاج األفكار كالحمكؿ في محافؿ الشرؽ كمنتدياتو ،رافعة ىكيتيا

الشرقية دكف امتعاض ،كدكلة قادرة عمى مناقشة مستقبؿ أكركبا داخؿ محافؿ أكركبا كمنتدياتيا
مف خالؿ نظرتيا األكركبية ،كىذه الرؤية ليست مكجية لمديبمكماسييف كالسياسييف كحدىـ بؿ

لممثقفيف أيضا ،إذ أف الكصكؿ إلى نتائج إيجابية في ىذه الرؤية يعد أم انر مستحيال دكف إعادة
تييئة المثقؼ كتطكيره في نمكذج جديد (العشي.)58 :2013 ،

كبناء عمي ىذه األسس فإف تكفير األدكات الضركرية لنجاحيا يتطمب أيضنا إعادة تكجيو

البكصمة الفكرية لمكقع تركيا كجعميا منسجمة مع عمقيا التاريخي كالحضارم كالثقافي المتمثؿ
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
اإلىفيى
القرار
كمنو العربي ،بعدما ابتعدت عنو منذ أف انيارت السمطنة العثمانية ،كأصبحت
سالمي،
بالعالـ

لممنظكمةتجاهى
الخارجوةىالتركوةى
الغربية (نكر الديف.)7 :2009 ،
جزءان تابعان
المملكةىالعربوةى

الدعودوةفي التحول النظري لألسس والمرتكزات منذ تولي الحزب حتى اآلن:
ثالثاً -:التدرج
كما يمكف تحميؿ السياسة الخارجية التركية خالؿ فترة حكـ حزب العدالة في ثالث فترات

بناء عمى ثالثة تحديات إقميمية كدكلية منذ تكلييا الحكـ ،قد جعمت أماـ صانع القرار في
مختمفة ،ن
تركيا مف إعادة صياغة بعض النظريات في إطار الكاقع .كما ينظر إلييا الباحثكف( :يشمطاش

كثمجي)5-3 :2013 ،

الفترة األولى :مف حكـ حزب العدالة كالتنمية ،تبنت النخب السياسية الجديدة نمكذج سياسة
خارجية جديدة أعطت األكلكية القصكل لمتكامؿ كالتعاكف مع الدكؿ اإلقميمية ،خاصة في مجالت
ستحكؿ السياسة اإلقميمية مف التفاىـ المدفكع بالمصالح األمنية
القتصاد كالدبمكماسية التي
ِّ

المشتركة إلى عالقة أكثر مركنة ذات قيـ مشتركة .فالسياسة الصفرية في ىذه الفترة تعتبر بمثابة
حجر األساس في منيج السياسة الخارجية التركية ،فأعادت صياغة أنشطتيا اإلقميمية في الشرؽ

يجيا  -عف الخطاب السياسي التقميدم لمنخب البيركقراطية األتاتكركية.
األكسط ،كتراجعت -تدر ن
مباشر ألكلكيات السياسة الخارجية اإلقميمية
نا
تحديا
كمع ذلؾ ،مثٌمت حرب العراؽ في ()2003ـ
ن
التي تش ٌكمت في ظؿ مبدأ سياسة المشاكؿ الصفرية ،فقكضت أعمدة خطابيا السياسي بشأف النظاـ

اإلقميمي .فمف خالؿ استخداـ الدبمكماسية متعددة المستكيات كاألبعاد عمى المستكل اإلقميمي

كالدكلي ،ساندت تركيا باستمرار التكامؿ اإلقميمي لمعراؽ ،كمحاكلة البتعاد عف الغرب كالتكجو

لمشرؽ.
الفترة الثانية :عممت تركيا عمى تعميؽ عالقاتيا مع الشرؽ األكسط .كتزايدت "الستقاللية
يجيا بفضؿ تنكيع أنشطة السياسة الخارجية مع مختمؼ
اإلستراتيجية" لتركيا في ىذه الفترة تدر ن
انتقادا لسياسة النخراط الجديدة" التي اتبعتيا تركيا،
كجو الحمفاء الغربيكف
ن
المناطؽ كمع ذلؾٌ ،
تغيير في المحكر
ال عف النتقاد المستمر الذم كجيتو المعارضة المحمية تجاه ما اعتبرتو " نا
فض ن
الجيكستراتيجي" كانص ارنفا عف التحالؼ الطكيؿ المنتظـ مع الغرب(جكنثاف.)8-7 :2010 ،

الفترة الثالثة مف حقبة حزب العدالة كالتنمية ،حدث تغير في كؿ مف السياسة الخارجية
فمبدئيا ،كانت تركيا تخطط لتكثيؼ عالقاتيا مع
التركية كالدكر الذم لعبتو في السياسة اإلقميمية.
ن
جميا في األنشطة التي تيدؼ
الدكؿ العربية ،كتحاكؿ تحقيؽ نمكذج "التكامؿ اإلقميمي" .ككاف ذلؾ ن

إلى المزيد مف التكامؿ في المنطقة ،مثؿ إلغاء تأشيرات الدخكؿ مع عدد مف الدكؿ العربية،
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
القرارى"فيى
تعاكف استراتيجية رفيعة المستكل" مع الدكؿ اإلقميمية الرئيسة ،كتكثيؼ التعاكف
مجالس
كتأسيس

المنطقة.تجاهى
فيىالتركوةى
الخارجوة
الثقافي
المملكةىالعربوةى

مما سبق يتضح لمباحث التالي:
الدعودوة

أ -أف اغمكا عندما رسـ السياسة الخارجية التركية لـ يكف يغفؿ الخمفية التاريخية لتركيا في
عالقاتيا مع جكارىا الجغرافي سيما السعكدية.

ب -استطاعت تركيا مف لعب الدكر الدبمكماسي المتناغـ في عالقاتيا مع جكارىا الجغرافي
ككانت السعكدية جزء ميـ مف لعب ىذا الدكر خاصة في بداية تكلي العدالة كالتنمية

لمحكـ.

ت -إف التكجو التركي لمسعكدية يخمؽ ليا مزيداى مف الفرص في تعزيز عالقاتيا مع المنطقة
العربية كىك مف األمكر التي عززت حضكرىا في المنطقة.

ال ميمىا في تكجيو السياسة الخارجية التركية ،كترم تركيا مف
ث -إف العامؿ القتصادم عام ى
األىمية بمكاف التقارب مع السعكدية.

تعقيب:
حاكلت تركيا في ظؿ القيادة الجديدة كسب كد مف حكليا مف خالؿ اتباع سياسة تصفير

المشكالت ،كىك األمر الذم أزاؿ كثير مف العقبات أماـ صانع القرار التركي مف لعب دكر ميـ في

اإلقميـ مف خالؿ تحقيؽ الدكلة المركز(النمكذج) كىك األمر الذم تحقؽ إلى حداى ما في بعض
جكارىا الجغرافي كلـ يتحقؽ في دكائر أخرم مف دكائر نشاط السياسة الخارجية التركية ،لكجكد كثير
مف العقبات تحكـ ىذه التكجيات كمف أىميا :األمف القكمي التركي ،كعدـ تقبؿ بعض الدكؿ الدكر

التركي الجديد مثؿ العراؽ ثـ سكريا بعد الثكرة.
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
القرارىفيى
الدوادةى أىداف وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية التركية تجاه المممكة
الثاني-:
المبحث
الخارجوةىالتركوةىتجاهى

العربية السعودية:
المملكةىالعربوةى

تمييد:

الدعودوة

كاف لزامنا عمى السياسة الخارجية التركية المنغمقة عمى نفسيا أف تستجيب لممتغيرات

الجديدة بعد نياية الحرب الباردة ،إذ إف مكقع تركيا الجيكستراتيجي عمى تقاطع طرؽ القكل
كالمناطؽ الحيكية في العالـ ،كارثيا التاريخي ،دفعا تركيا إلى اتباع سياسة جديدة .لذا ،بدأت

الحكـ ،كيعتبر اليدؼ
السياسة الخارجية تتغير بإرادة سياسية بعد تكلي حزب العدالة كالتنمية
ى
الرئيس مف السياسة الخارجية الجديدة ىك تحقيؽ األمف كالستقرار كالسالـ لمجميع ،كالتطكر
القتصادم كالنفتاح عمى العالـ.

أوالً -:األىداف:

 -1األمن القومي:
إف مفيكـ األمف القكمي ىك مفيكـ مركب ،كتمخيص مركب لمجمؿ العالقات التي تدخميا
دكلة ما ،أك مجمكعة مف الدكؿ ،انطالقنا مف حماية مصالحيا كمكاجية األخطار التي تيددىا.

كلألمف القكمي مكانة مركزية كأساسية في البعد اإلستراتيجي سياسيان أك عسكريان ،كذلؾ لككنو محكر

السياسة الخارجية ألية دكلة (الحضرمي.)67 :2010 ،

فاألمف القكمي ييبنى عمى العقيدة الدفاعية ،بالدرجة األكلي ،كالتي تتحدد في جكىرىا بالبعد
العسكرم لمدكلة ،كالذم يتحقؽ في إطار الحماية كالدفاع عف اإلقميـ ،بحيث يصبح التنظير لو مف
قبؿ صانع القرار في الدكلة في إطار تحديد السمكؾ الجماعي لألفراد ،كمدم رؤيتيـ لمصالح

الدكلة( .العشي.)65 :2013 ،

كقد حدد قانكف عاـ ()1983ـ مفيكـ األمف القكمي" :الدفاع عف حماية الدكلة ضد أم نكع

مف التيديدات الخارجية كالداخمية لمنظاـ الدستكرم ،كالكياف الكطني ،كالكحدة ،ككؿ المصالح
كالحقكؽ التعاقدية في البيئة الدكلية عمى كؿ األصعدة السياسية كالجتماعية كالثقافية كالقتصادية".
كيأتي ىذا المفيكـ في إطار الطرائؽ التي تحددىا السياسات العامة في الدكلة التركية التي تحفظ

مصالحيا مف خالؿ مقكماتيا (محفكظ.)73 :2012 ،

كيرم محفكظ :أف سياسات األمف القكمي التركي تتطمب مف السياسة الخارجية العمؿ عمى

تحقيؽ مجمكعة مف النقاط أىميا( :محفكظ.)178 :2009 ،

أ -التحالؼ مع الغرب ،كالمشاركة النشطة في سياساتو كاستراتيجياتو األمنية في المنطقة.
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
ب-القرارىفيى
دكؿ الجكار الجغرافي لمحد مف طمكحات األكراد السياسية كالنقسامية ،كذلؾ
التفاعؿ مع

التركوةى
الخارجوةى
تجاهىالستقاللية لدل أكراد تركيا.
النزعة
احتكاء
بيدؼ
المملكةىالعربوةى

سياسات كاستراتيجيات أمنية تيدؼ إلى تككيف إمكانات عسكرية قكية قادرة عمى حماية
ت -بناء
الدعودوة

الكحدة الجغرافية لمدكلة ،كتتضمف إقامة تفاعالت سياسية كاستراتيجية تمد تركيا بتقانة عسكرية،
كتقدـ ليا ضمانات دفاعية في مكاجية المطالب الجغرافية المحتممة لدكؿ الجكار الجغرافي.

ىذا يعني أف صياغة تركيا ،ألمنيا القكمي في إطار الجكار الجغرافي ،ليس في إطار

المكاجية بؿ الدفاع كالحماية عف المصالح العامة ،فقد شبو أكغمكا الجكار الجغرافي بالبيكت
الخشبية ،حيث اعتبر تدخؿ تركيا في أم مشكمة في الشرؽ األكسط ىذا ل يعني أف تككف طرؼ

ثالث فييا كانما كسيط يقؼ عمى مسافة كاحدة مف الجميع ،في إطار المسؤكلية المشتركة ،فيعتبر

أف ىذه البيكت الخشبية إف شب في إحداىا الحريؽ فإنو سيمتد إلى البيكت األخرل ،فالحتكاء
لمنزاعات في السياسة الخارجية يعبر عف حماية المصالح التركية (إدريس.)5-4 :2009 ،

لذلؾ ترل تركيا أف قضية المياه جزء ل يتج أز مف أمنيا القكمي كالذم تناكلتو كثيقة لألمف
القكمي في عاـ ()2005ـ ،عمى اعتبار نيرم دجمة كالفرات عمى أنيما نيراف اثناف بحكض
كاحد(.نكر الديف)304-301 :2008 ،

حيث تحاكؿ ربط عالقتيا مع دكؿ الخميج العربي لسيما المممكة العربية السعكدية بالمياه

كجزء مف الطرح التركي (مشركع أنابيب السالـ) ،كالذم يغذل ىذا المشركع بعض أجزاء في
المممكة كالتي تعتبره تركيا كرقة ضغط عمي المممكة العربية السعكدية ل في تكجييو السمبي بؿ في

استثماره في معالجة ممفات المنطقة التي تنظر إلييا (معكض.)31 :2009 ،
-2التكامل الداخمي:

يعد تحقيؽ التكامؿ الداخمي ىدفنا مف أىداؼ األمف القكمي في تركيا ،كالسياسة الخارجية

تعزز ذلؾ مف خالؿ زيادة التفاعالت الخارجية بيدؼ الحفاظ عمى كحدة تركيا في بيئتيا الداخمية
المجتمعية كاألمنية كالثقافية كالقتصادية ،فالتخكؼ مف أم انقسامات في التككينات الجتماعية

يشكؿ ىاجسان لدل صانعي السياسة التركية الخارجية خاصة في ظؿ كجكد مشكمة األكراد كمطالبيـ
بالنفصاؿ .فالتكامؿ الداخمي يتطمب تبني إصالحات سياسية كاقتصادية ،كتكسيع خيارات التنمية

البشرية كالثقافية ،كيحتاج إلى تعاكف إقميمي لحؿ المشكالت اإلقميمية المتعمقة في اإلرىاب كالمياه
كالنفط كالقتصاد (محفكظ.)178 :2009 ،
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادة
القرارىفيى
التيى حققيا حزب العدالة كالتنمية عمى الصعيد الداخمي جعمتو يتطمع كيرنك إلى
فالنجاح

التركوةىتجاهى
الصعيد الخارجي ،مما حقؽ الترابط كالتفاعؿ بيف البيئتيف الداخمية كالخارجية
الخارجوةى عمى
استثمارىا
المملكةى
العربوةى).
3 :2010
(حسيف،
الدعودوة

-3المكانة اإلقميمية " الدولة النموذج":
يذىب أكغمك في ىذا السياؽ بإعادة تعريؼ تركيا كدكلة مركز بربطيا البعد التاريخي

كالجغرافي في اإلقميـ ،أم تمؾ الدكلة التي ل تحدد األمف كالستقرار لنفسيا فقط ،بؿ تكفر ىذه

العناصر لممناطؽ المجاكرة ليا ،يأتي ذلؾ في إطار تحديد تركيا لدكرىا الريادم في اإلقميـ ،ل عمى
القاعدة السمبية في الدخكؿ في حركب مع شعكب المنطقة ،إنما في ضكء الجيد الدبمكماسي

الكسيط المحفٌز الذم يحفظ مكقع تركيا كمركز بيف دكؿ اإلقميـ ،كحضكر دكلي في البيئة الدكلية
ال في تمؾ المنطقة(.)davutoglu,2008a,79
نا
كالتي تشكؿ الكليات المتحدة األمريكية
عنصر فاع ن
كيربط الخطاب التركي بيف البتعاد عف سياسة المحاكر مف جية كتعزيز مكانتيا ،كقدرتيا

عمى التفاعؿ مف جية أخرل بما يعزز مكقعيا ،كقدرتيا عمي الكساطة كصناعة السالـ ،بما ينسجـ
جسر أك مكاجية كعداكات ،إلى بمد مركز عمى مسافة كاحدة مع
مع فكرة إخراج تركيا مف ككنيا بمدنا
ان

الجميع ذم دكر فاعؿ كمبادر في كافة القضايا اإلقميمية(.نكر الديف.)220-218 :2008،

ل
كتركز السياسة الخارجية التركية عمى مفيكـ النمكذج  ،كفي ذلؾ رسالة مزدكجة مكجية أك ن

إلى الشرؽ األكسط كآسيا الكسطى–جنكب القفقاس ،كغيرىا كبديؿ لمنماذج السائدة لدييا أك المقترحة
محميان .أما الكجية الثانية لمرسالة ،فيي نحك الغرب الذم يرل ضركرة ماسة لمتغيير الشامؿ في

المنطقة اإلسالمية.

كيرل الباحث أف الممؼ اإليراني يمثؿ نقطة جكىرية لتركيا تجاه المممكة ،ألف الدكر التركي

كبير بالنسبة لمممكة بشكؿ خاص كالخميج العربي بشكؿ
لحتكاء التكجو اإليراني الذم يشكؿ خط انر نا
عاـ فإف المممكة بحاجة لجيد تركي بحكـ عالقتيا الجيدة مع الجانب اإليراني فيذا يؤدم بدكره

حضكر لتركيا في المنطقة كفؽ ىذا المسار ،باإلضافة لمركزية المممكة في المنطقة ،كعالقتيا

المتنفذة في الشرؽ األكسط كمكقعيا الديني كالقتصادم ،فيي بذلؾ تمثؿ مدخالن تركيا تجاىيا
لمتكافؽ حكؿ ممفات المنطقة.
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
" -4القرارى
الدوادةوىاإلمكانات" االقتصاد السياسي:
تأمينفيىالموارد
الخارجوةىالتركوةىتجاهى

و
إصالحات غير مسبكقة عمى مستكل الدكلة كالمجتمع منذ تكلي حزب العدالة
تركيا
شيدت
المملكةىالعربوةى

في العاـ ()2002ـ كحتى اآلف .كقد كصؼ المراقبكف المستقمكف كتيرة اإلصالحات
كالتنمية الحكـ
الدعودوة

ىذه "بالثكرة الصامتة" .كساىمت اإلصالحات في زيادة الحضكر التركي كنشاطو في العديد مف
و
مجالت مختمفة ،فكاف القتصاد بمثابة
القضايا المحكرٌية في بيئتيا اإلقميمية ،كشممت اإلصالحات

الجكىر ليذه اإلصالحات أك المنطمؽ الرئيس لتحقيؽ كزيادة ثقة الجميكر .فعممت عمى زيادة
لبد ليا مف الستفادة مف جذب رؤكس األمكاؿ
معدلت الستثمار ،كفي تحقيؽ الستثمار كاف ى
الخارجية بشكل مباشر( .خكلي)13 : 2011،

مباشر في الخطاب التركي بيف حؿ الصراعات كبناء السالـ في المنطقة في
كىناؾ ربطه
ه
اتجاه ،تحقيؽ التكامؿ القتصادم اإلقميمي ،بمعنى ربط اقتصاديات المنطقة ببعضيا البعض،
كبالقتصاد العالمي ،كمتطمب سابؽ في التجاه اآلخر ،حيث تشكؿ تنمية العتماد القتصادم

المتبادؿ مككننا أساسينا في رؤية الحككمة التركية تجاه الشرؽ األكسط ،إذ ل يمكف تحقيؽ الستقرار
في الشرؽ األكسط إذا استمرت سيطرة الطابع النعزالي عمى عالقات اقتصاديات المنطقة ببعضيا

البعض)Davutoglu,2008,85(.
فالقتصاد السياسي محرؾ رئيس في السياسة التركية تجاه المممكة العربية السعكدية فيناؾ

مف يربط التكجو التركي تجاه ال مممكة بالقتصاد بدرجة رئيسية .كلك تحدثنا عف حجـ الصادرات
كالكاردات بيف كؿ مف تركيا كالسعكدية ،نجد أنو كمنذ كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى سدة الحكـ

كفى عاـ ()2015ـ أصبحت المممكة العربية السعكدية ،أكبر شريؾ تجارم لتركيا كقد بمغ حجـ

التباد التجارم بيف البمديف في العاـ ()2002ـ ( )129مميكف دكلر كبمغ عدد المشاريع المشتركة
بينيما  36مشركعنا كفؽ مؤشرات العاـ نفسو .ككانت القيمة اإلجمالية لممبادلت التجارية بيف

البمديف في العالـ ()2003ـ قد بمغت ( )1.2مميار دكلر كبمغت المستكل ذاتو خالؿ األشير
الثمانية األكلى مف العاـ ()2004ـ ،كبالنظر إلى ككف أسكاؽ ىذه البمداف أسكاقان ناشئة بالنظر،
ألف لدييا الرغبة كاإلرادة لتعزيز ىذه الحركة التجارية .كبيذا تعتبر تركيا السكؽ السعكدم سكؽ

استثمار كبير (تكفيؽ.)19-18 :2008 ،
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
أدىوفيى
القرار
الدوادةىالسياسة الخارجية التركية تجاه المممكة العربية السعودية:
ات تنفيذ
ثانياً-

التركوةى
الخارجوةى
تجاهى عممية التحكؿ التاريخي الكبير ،لتركيا بأف تصبح بمدنا حكيمنا ،يتطمب منيا
أكغمك أف
يرل
المملكةىالعربوةى

كثير مف الرغبات كاإلحاطة بكؿ التكقعات ،كيحتاج أدكات جديدة تفتقر إلييا السياسة
تحقيؽ ه
الدعودوة
الخارجية التقميدية لتركيا ،مف أجؿ ىذه الرؤية الكبيرة فإنو يتكجب عمى تركيا العتماد عمى ذاتيا،
أفراد كدكلة كأمة ،لحشد مكاردىا بما يخدـ أىدافيا في السياسة الخارجية إذا افتقرت إلى أدكات

فالبد مف تطكير ىذه األدكات كتحسينيا لمكصكؿ إلى ما تيدؼ إليو
محددة لتمبية ىذه األىداؼ،
ى
السياسة الخارجية (أكغمك.)5 :2012 ،
إف أدكات السياسة الخارجية التركية الجديدة ،تتطرؽ إلى الجانب الدبمكماسي بشكؿ أكبر
مف أم كقت مضي ،فيي تنظر إلى مكقعيا كمركز كجزء مف التراث التاريخي كالديني كالحضارم،

كفي إطار مراجعات الماضي فيك ينظر إلى الجانب العسكرم بحدة في استخدامو في حؿ

الخالفات الجكارية فيي دكلة مركز تنظر لنفسيا أنيا ليست طرفان في أم صراع مع دكؿ الجكار

الجغرافي .وىنا يعرض الباحث أدوات السياسة الخارجية التركية تجاه السعودية وىي:
-1األداة الدبموماسية "القوة الناعمة".

تبرز األداة الدبمكماسية في العالقات الدكلية ،كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية لدم الدكلة .فيي

أسمكب مرف قائـ عمى التكافقية كاإلقناع ،عكضنا عف المجكء ألسمكب العنؼ .فالدبمكماسية فف كضع
البرامج الدبمكماسية مكضكع التنفيذ(.حسيف)125 :2003 ،

كليذا فالسياسة الخارجية التركية تعطي اىتمامنا كبي نار لألداة الدبمكماسية التي مف خالليا

تسعى لعالج المشكالت بينيا كبيف اآلخريف ،أك بيف اآلخريف بعضيـ البعض ،كقد انتيجت تركيا
مبدأ "تصفير المشكالت" مع جيرانيا ،كالمبادرة لحؿ أم إشكالية قد تط أر في العالقات معيا .كقد

أكد أردكغاف عمى أىمية السعي إلى التغيير كأىمية المبادرة كمبدأ "السبؽ بخطكة كاحدة" ،أم عدـ

انتظار تحرؾ الخصكـ كالبدء بتقديـ مبادرات كخطكات تدلؿ عمى الستعداد لمتفاكض كالحؿ
السممي ،كيتفؽ ىذا النيج المبادر مع تصكر أكغمك ،الذم يقدـ طرحنا مغاي نار لدللت المبادرة،
باعتبارىا تعكس قكة الطرؼ المبادر ل ضعفو ،حيث إف الضعؼ بعينو ىك اعتبار جار ما غير
مكجكد ،كاتباع دبمكماسية تكتر بشكؿ دائـ معو .كما أف الطرؼ الذم يستطيع استخداـ المبادرة في

العالقات المتكترة ،يظير كاثقان مف نفسو كمف قدراتو (التمكلي.)122 :2011 ،

فالقكة الناعمة كاإلرث اإلستراتيجي لإلمبراطكرية العثمانية في الشرؽ األكسط" يعتبر مف
أىـ المبادئ التي بنى عمييا أكغمكا سياسة بالده الخارجية .فدراستو لمبعد الثقافي في العالقات
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
القرارىفيى
الستفادة مف الثقافة المشتركة بيف العرب كالمسمميف كبيف تركيا في تكسيع دائرة
يحاكؿ منو
الدكلية
ىاتجاه
التركوةى
فيى محيطيا اإلقميمي .كىذا ل يتعارض البتة مع حفاظ تركيا عمي عالقاتيا
الخارجوةى كتأثير
نفكذ تركيا

المملكةىالعربوةى
يجية بالكليات المتحدة كدكؿ حمؼ الناتك كاصرارىا عمي النضماـ إلى التحاد
كتحالفاتيا اإلسترات
الدعودوة

األكركبي(.نكر الديف ،الحكار المتمدف ،مكقع الكتركني.)2011:
فقد عممت تركيا مف خالؿ أداتيا الدبمكماسية بالحضكر القكم في المممكة العربية السعكدية

مف خالؿ عقد اتفاقيات ،كمكاصمة الزيارات عمى كؿ المستكيات الرسمية كمناقشة أكضاع المنطقة

مف (خالؿ النزكؿ إلى الميداف) لتحقيؽ الدكر الفعمي لتركيا في المممكة العربية السعكدية ،كطرح
مبادرات دبمكماسية ككسيط لحتكاء ممفات متفجرة ككف المممكة جزءان متنفذان فييا ،فتركيا ذات البعد

اإلسالمي تنظر لمربيع العربي أنو نتيجة تطمع الشعكب العربية لمحرية كالديمقراطية ،كحكـ عالقة

الجيدة لتركيا مع إيراف التي تعتبر عمى خالؼ كبير مع المممكة العربية السعكدية كالحاجة المتبادلة
لتركيا كالمممكة في مجالت عدة ك ممفات ميمة (مياه -طائفي -نفط –اقتصاد) يدفع تركيا لحالة

مف الدبمكماسية المتكازنة لدفع عجمة حضكرىا في المنطقة كتحقيؽ نتائج إيجابية إلحالؿ السالـ

كالحفاظ عمى أمنيا القكمي عمي قاعدة (البيكت الخشبية) (معكض.)28-22 :2009 ،
-2األداة االقتصادية ":التوجو االقتصادي والثقافي"

"يشيد العالـ تراجعان في ىذه الفترة في التعامؿ مع الجغرافيا السياسية لصالح الجغرافية

القتصادية ،فالرؤية الجديدة لمتنافس القتصادم بيف الدكؿ سجمت تقدمنا كبي نار كأخذت تنافس القكة
العسكرية التي ىي مرجعية الجغرافيا السياسية ،كلكف ليس لتحؿ محميا" (الحضرمي:2010 ،

.)172
كيرل الباحث :أف تركيا تقؼ مع دكؿ الجكار الجغرافي مكقؼ التكامؿ كالحضكر عمي قاعدة

(الدكلة المركز) ،لتشكؿ حاضنة قكية في كؿ المجالت لتحقيؽ حالة مف التكازف لصالح اإلقميـ

كلصالح تركيا عمي قاعدة األمف القكمي كالبعد الحضارم كالتاريخي .كترل في المممكة العربية

السعكدية الشريؾ الرئيس لتحقيؽ ىذا التكامؿ ،تجاه اإلقميـ ككؿ بالدخكؿ مف المنفذ القتصادم.

فنظرية التكامؿ الكظيفي في اىتماميا نحك تحقيؽ التكامؿ القتصادم ،أك الجتماعي أك
زيادة درجة التعاكف بيف الدكؿ لتخطي اإلقميمية .المنطقة الجغرافية المحددة نحك العالمية،

كمصطمح (الكظيفة الجديدة) الذم يحصؿ مف خالؿ التكامؿ الكظيفي ،يقكد إلى التعامؿ السياسي

مع الدكؿ كلك بمستكياتيا الدنيا ،خصكصان فإف التكامؿ القتصادم كالجتماعي يرتبط بشكؿ مباشر

بالسياسة ،كالسياسة الخارجية (حسيف. )166 :2003،
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
فالعامؿالدوادةى
القرارىفيى
القتصادم بالنسبة لتركيا منذ تكلي حزب العدالة كالتنمية الحكـ بمثابة التحدم

التركوةىتجاهى
الخارجوة
الداخمية التركية ،فعمؿ عمي تحقيقو بكؿ الكسائؿ كاإلمكانات ،فمع جانب التكجو
فيى البيئة
األكبر
المملكةى
العربوةىإطار الرؤية السياسية الجديدة لتركيا كالنفتاح عمييا ،عززت الحككمة حضكرىا
األكسط في
لمشرؽ
الدعودوة

القتصادم في المنطقة لتحقيؽ الرفاه الداخمي الذم يعزز التغمب عمي التحديات التي تكاجيو،

كتحقيؽ رؤية شاممة لإلقميـ (نقطة كأكؿ السطر ،مكقع الكتركني.)2013:

كأكد أردكغاف في إطار اإلصالحات القتصادية ،عف نية بالده مضاعفة حجـ التبادؿ

القتصادم مع الدكؿ اإلسالمية ،األمر الذم زاد القتصاد التركي عشرة أضعاؼ ما كاف عميو في
السابؽ .فقد عمؿ عمي عقد اتفاقيات مع دكؿ عربية عدة لتعزيز الشراكة ،كتحقيؽ التقارب كالنمك
حرة بيف تركيا كعدة دكؿ عربية مف ضمنيا المممكة( .الفقيو،
القتصادم فيناؾ ستة اتفاقيات تجارة ٌ
رؤية تركية ،مكقع الكتركني)2015:
كىك ما أكده أيضان كزير التجارة كالقتصاد التركي "ظفر تشاغاليانك" أثناء زيارتو لمممكة

العربية السعكدية ،أكد أف حجـ التبادؿ التجارم بيف بالده كالسعكدية سيصؿ إلى ثالثيف مميار دكلر
خالؿ السنكات القميمة القادمة ،مؤكدان عمى أىمية المممكة في تعزيز مكانتيا القتصادية(.الجزيرة
نت ،مكقع الكتركني)2013:

-3توظيف المنظمات المحمية واإلقميمية والدولية:
سعت تركيا إلى تكظيؼ المنظمات غير الحككمية المحمية كاإلقميمية كالدكلية ،حيث عممت

عمى إشراؾ المنظمات المحمية غير الحككمية ،كالييئات القتصادية ،كالمنظمات المدنية في الرؤية
الجديدة لمسياسة الخارجية ،كسعت لحفز دعميـ لمخط النشط الجديد في السياسة الخارجية .فقد

أدل التأثير اإليجابي الذم تتمتع بو السياسة الخارجية الجديدة إلى اتساع دكر ىذه المؤسسات
كالمنظمات في صناعة السياسة الخارجية ،فأصبح ىذا الدكر الجديد ليذه المؤسسات جزءنا مف فكرة

األداء الشامؿ كالكمي لمسياسة الخارجية التركية ،بالمقارنة مع الماضي الذم كاف ل يسمح فيو ليذه
المنظمات بالمشاركة في عممية صنع السياسة الخارجية (العشي.)75 :2013 ،

ىذا اإلدراؾ التركي حياؿ المنظمات المحمية اإلقميمية كالدكلية في تعزيز األداة الدبمكماسية،
كدكرىا في تعزيز التعاكف كالستقرار مع جكارىا اإلقميمي ،كرغـ أف تركيا في األساس عضكان في

المؤسسات الغربية إل أف تركيزىا كاف منصبان عمى تفعيؿ منظمة المؤتمر اإلسالمي ،نظ انر ألىمية
األكضاع في المنطقة اإلسالمية ،كل سيما بعد الغزك األمريكي لمعراؽ كأفغانستاف ،كتجمي ىذا

الىتماـ التركي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في سعييا لنتخاب تركي ألمانتيا العامة ،كىك ما تـ
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
معىفيى
القرار
الديف إحساف أكغمكا ،كىك إف كاف رئيسان لمنظمة تمثؿ العالـ اإلسالمي كمو إل أنو
أكمؿ
بالفعؿ

الخارجوةى
تجاهناى جدان مف ذىنية حزب العدالة كالتنمية لجية ضركرة تفعيؿ دكر المنظمة
التركوةى قريب
كاف
يحمؿ مناخان

المملكةىالعربوةى
.)141 :2009
(باكير كآخركف،
الدعودوة

كمع بركز تركيا في كثير مف المنظمات كعضك رئيس كفاعؿ فييا إل أنيا تشترؾ مع الدكؿ

العربية في منظمات عديدة عمى األقؿ تككف عضكان مراقب فييا .كل شؾ أف لدل الطرفيف الكثير
مف المساحات لمتعاكف المشترؾ ،سكاء عمى صعيد العالـ اإلسالمي (منظمة المؤتمر اإلسالمي)،

أـ الدكلي (األمـ المتحدة) ،أما عمى صعيد المنظمات التي ل يشترككف في عضكيتيا ،فيمكف أف
مرقبان أك أكثر في جامعة الدكؿ العربية ،كأف تككف لجامعة
تفتح لعضكية مراقب ،كأف تككف عضكان ا

الدكؿ العربية كضع المراقب أك أكثر في منظمة الدكؿ الناطقة بالتركية ،بحيث تككف ىذه
العضكيات بمثابة لجنة تنسيؽ كايصاؿ الرأم في مكضكعات تيـ الطرفيف ،كتضمف استمرار

التكاصؿ كالتنسيؽ كالتشاكر حكؿ كؿ القضايا التي تطرح في اجتماعات ىاتيف المنظمتيف
(أكغمكا.)252 :2010،
تعقيب:
إف الجيد الكبير في انضماـ تركيا لمنظمة المؤتمر اإلسالمي يعكد لمممكة العربية السعكدية

التي دفعت باتج اه الحضكر الفاعؿ لتركيا في تمؾ المنظمة عقب الصدمة النفطية عاـ (1974ـ)،
كاباف التقارب التركي العربي في تمؾ الفترة التي كانت المممكة السعكدية عمي قدـ كساؽ في دعميا
لتركيا حياؿ األزمة القبرصية ،كالذم شمؿ ىذا الدعـ (مالي -كمنح –كاستثمارات) باإلضافة لمدعـ

السيا سي كالدبمكماسي .فكاف الجيد في منح تركيا عضكية منظمة المؤتمر اإلسالمي.
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
القرارىفيى
الدوادةىمؤسسات صنع القرار في السياسة الخارجية التركية تجاه المممكة
الثالث-:
المبحث
الخارجوةىالتركوةىتجاهى

العربية السعودية.
المملكةىالعربوةى

تمييد:

الدعودوة

إف البيئة الداخمية التركية ،ليا دكر كبير في صياغة الق اررات الداخمية كالخارجية ،حيث أف المجتمع

التركي قائـ عمي الديمقراطية كالتشاركية ،فال يمكف إغفاؿ صانع القرار في تركيا ،النخب السياسية

كالمجتمعية ،في رسـ السياسة الخارجية لمبالد ،انظر ممحؽ رقـ (.)7

أوال -:السمطات الثالث (التشريعية -التنفيذية -القضائية)
-1السمطة التشريعية:
تتككف السمطة التشريعية في تركيا مف مجمس كاحد ،ىك "المجمس الكطني التركي الكبير،

كتحدد اختصاصاتو في الفصؿ األكؿ مف القسـ الثالث مف الدستكر ،كتشمؿ ،حسب المادة ()87
ى
منو كما عدلت في  17تشريف األكؿ/أكتكبر ،2001مجمكعة مف السمطات أىميا:

(معكض)15 :1997،

أ  -سف القكانيف كتعديميا كالغاؤىا.
ب  -تعديؿ الدستكر بمكافقة أغمبية ثمثي أعضاء المجمس.
ت  -انتخاب رئيس الجميكرية.
ث  -الرقابة كاإلشراؼ عمى مجمس الكزراء.
ج -تفكيض مجمس الكزراء سمطة إصدار ق اررات حككمية ليا قكة القانكف في بعض المسائؿ.
ح -مناقشة كاقرار الميزانية العامة لمدكلة.
خ -اتخاذ الق اررات المتعمقة بصؾ العممة ،كاعالف الحرب.
د  -التصديؽ عمى التفاقيات الدكلية.
ذ  -التصديؽ عمى أحكاـ اإلعداـ الصادرة مف المحاكـ.
كقد كاف المجمس يتككف مف ( )400نائب ،ثـ تـ زيادة العدد إلى ( )450نائبان ،بمكجب

تعديؿ دستكرم عاـ ()1987ـ ،ك 550نائبان أثر انتخابات ( )1995البرلمانية ،كينعقد المجمس

بحضكر ما ل يقؿ عف ثمث األعضاء ،كيتخذ ق ار نار رتو باألغمبية المطمقة لمحاضريف ،بشرط أل يقؿ
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
القرارىفيى
األعضاء مضافان إليو صكت كاحد .كمناقشات المجمس عمنية كتنشر في الجريدة
إجمالي
عف ربع

نشرتجاهى
التركوةى
الخارجوةى
عبر كافة كسائؿ اإلعالـ ما لـ يتخذ المجمس قرار بعكس ذلؾ .كقد كانت مدة
الرسمية ،كقد تي

المملكةىالعربوةى
المجمس  5سنكات ،كيحؽ لممجمس إصدار قرار بإجراء انتخابات مبكرة أك تأجيؿ
العضكية في
الدعودوة

النتخابات لمدة عاـ في حاؿ نشكب الحرب ،كتجديد النتخابات قبؿ انقضاء األعكاـ األربعة.
كيجكز الذىاب إلى انتخابات جديدة إذا ما قرر رئيس الجميكرية ذلؾ كفقنا لمشركط المبينة ألحكاـ

الدستكر ،كما يجكز إجراء النتخابات التكميمية مرة كاحدة فقط في كؿ فترة انتخابية ،ككقاعدة ل
يجكز إجراء النتخابات التكميمية إذا لـ يتبؽ سكل عاـ كاحد فقط عمى مكعد النتخابات العامة.

(معكض )16 :1997،كلقد تـ تعديؿ مدة البرلماف لتصبح  4سنكات حسب تعديالت .2007
(باكير كآخركف)28 :2009 ،
كمما ذكر سابقان :يتضح دكر البرلماف التركي في اتخاذ الق اررات المصيرية لمدكلة ،كالمصادقة

لبد المكافقة عمييا
عمى ق اررات السمطة التنفيذية ،فعندما تتخذ األخيرة ق اررات تجاه السعكدية فإنو ى
مف قبؿ البرلماف ،كىك ماجرم حكؿ القرار التركي بالمشاركة في التحالؼ السعكدم الذم مف شأنو
حماية المصالح التركية في المنطقة العربية ،كتعزيز األمف القكمي التركي .باإلضافة لمتصديؽ

عمي الخطة التركية بالمشاركة في التحالؼ الدكلي لمحاربة تنظيـ الدكلة اإلسالمية (داعش)

بحضكر السعكدية( .عطكاف ،رأم اليكـ ،مكقع الكتركني)2015 :
 -2السمطة التنفيذية :

تتككف السمطة التنفيذية مف رئيس الجميكرية ،كمجمس الكزراء ،كاإلدارة العامة.
أ  -رئيس الجميورية :
يتـ انتخابو برلمانيان لفترة كاحدة كمدتيا ( )7سنكات .كيقكـ رئيس الجميكرية بتعيف رئيس

كيعتمد كزراء الدكلة باقتراح مف رئيس الكزراء .كيتكلى
كزراء كاقالتو أك قبكؿ استقالتو أك رفضيا .ي
منصب القائد العاـ لمقكات المسمحة بالصالحيات المعركفة ليذا المنصب ،كالذم يخكلو تعييف أعمى
سمطة في األركاف العامة كالمتمثؿ برئيس ىيئة األركاف .كما يحؽ لرئيس الجميكرية أف يطمب مف

البرلماف النعقاد ،كالنظر في بعض القكانيف كالمطالبة بالتعديؿ أك الستفتاء عمييا ،كيستطيع أف
يدعك المحكمة الدستكرية لالنعقاد ألخذ قرار إلغاء القكانيف ،كالق اررات الحككمية صاحبة القكة

القانكنية عمى قاعدة عدـ دستكريتيا .كيحؽ لرئيس الجميكرية التركية إعالف حالة الطكارئ كاألحكاـ
العرفية ،كدعكة مجمس األمف القكمي لالنعقاد كىك يترأسو ،كيقكـ بتعيف رئيس المجمس األعمى
لمتعميـ كرؤساء الجامعات ،كعمى رئيس الجميكرية ،كفكر انتخابو ليذا المنصب تقديـ استقالتو مف
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
القرارى
الدوادةىإف كاف أحد أعضائو ،لككف البرلماف ىك المظمة الكبرل لألحزاب كاألمة .كمف
كمففيىالبرلماف
حزبو،

الخارجوةىالتركوةىتجاهى
بناء عمى طمب يقدمو مال يقؿ عف ثمث أعضاء
الممكف أف تكجو لو تيمة الخيانة العظمى ،ن
المملكةىالعربوةى
لبد مف مكافقة  % 75مف أعضاء البرلماف .كل يتـ التكقيع عمى ق اررات
البرلماف التركي ،كإلدانتو ى
الدعودوة

رئيس الجميكرية التي يصدرىا بمكجب صالحيتو الدستكرية ،مف قبؿ رئيس الكزراء ك كزرائو كما
ىك متبع في غير ذلؾ .فرئيس الجميكرية يحظى بصالحيات كاسعة ،كفي معظميا تأخذ الطابع

األمني أكثر مف أم شيء أخر(،صيدـ.)71 :2012 ،
ب -مجمس الوزراء:

كىك مركز السمطة التنفيذية عمى اعتبار أف النظاـ السياسي في تركيا ىك نظاـ برلماني،

كيعيف رئيس الكزراء مف قبؿ رئيس الجميكرية
كيتككف مف رئيس الكزراء كالكزراء (المادة  ،)109ي
مف بيف أعضاء الجمعية الكطنية ،كعادة ما يككف رئيس أكبر األحزاب تمثيالن .كمف اختصاصات

رئيس الكزراء (المادة  )112أنو يشرؼ عمى عمؿ الكزراء كيعد كيخطط برنامجان لمسياسات العامة
يككف ىك األساس الذم تمنح عمى أساسو ثقة الجمعية الكطنية .كيقكـ رئيس الكزراء باختيار

الكزراء سكاء كانكا مف داخؿ البرلماف أـ خارجو ،كيتراكح عددىـ في العادة بيف ( )24-20عضكنا
بخالؼ ما يزيد عف سبعة كزراء دكف حقائب ك ازرية ،كما بيف نائب إلى ثالثة نكاب لرئيس الكزراء
كيقكـ رئيس الكزراء المكمٌؼ بعرض أسماء أعضاء ك ازرتو عمى رئيس الجميكرية خالؿ ( )15يكمان
مف تكميفو ،كقد يطمب الرئيس أحيانان إدخاؿ تعديالت عمى ىذه القائمة كالتي يتـ تقديميا إلى

البرلماف ،ليبدأ مجمس الكزراء ممارسة كظائفو بعد نيمو التصكيت بالثقة .كفي حاؿ نشكب خالؼ
بيف مجمس الكزراء كالبرلماف ،يككف لمثاني حؽ إسقاط األكؿ عف طريؽ سحب الثقة ،كما أف لرئيس

الجميكرية – في ظركؼ معينة  -حؽ الدعكة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة ،كرئيس الكزراء
مسؤكؿ عف التزاـ أعضاء حككمتو في أعماليـ بالدستكر كالقانكف ،كيجكز لو أف يقترح عمى رئيس

الجميكرية إقصاء أك طرد كزير أك أكثر في بعض الحالت( ،التمكلي.)42 :2011،

كتتمثؿ الكظيفة األساسية لمجمس الكزراء في صنع السياسة الداخمية كالخارجية ،كضماف
تنفيذىا باتخاذ ما يمزـ لذلؾ مف ق اررات ،كتطبيؽ القكانيف ،كاقتراح مشاريع القكانيف ،كاصدار ق اررات

ليا قكة القانكف .كتتركز اختصاصات مجمس الكزراء في رسـ كتخطيط السياسة العامة ،ككضع
الميزانية كاإلشراؼ عمى خطط كامداد القكات المسمحة كاعدادىا لمحرب في الحالت التي تتطمب
ذلؾ(،محفكظ.)147: 2008 ،
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
ت -القرارى
اإلدارةفيىالعامة:
الخارجوةىالتركوةىتجاهى

كىي الجسـ اإلدارم التنفيذم عمى مستكل الدكلة ،كبحسب المادة ( )123مف الدستكر فإف

المملكةىالعربوةى

البنى كالكظائؼ المطمكبة منيا كىك ما يحدد بقانكف .كتتخذ اإلدارة
شكؿ ،كىرمية
اإلدارة تحدده ي
الدعودوة
العامة شكميف :إدارة مركزية كادارات محمية ،كيمكف لمكزرات كالمؤسسات العامة أف تتصدر قكانيف
كتعميمات إدارية ،كلكف كفؽ القانكف كالدستكر .كتقسـ تركيا بحسب المادة ( )126مف الدستكر ،إلى
مقاطعات محمية حسب الحاجة الجغرافية كالقتصادية ،كتحدد المادة ( )127طبيعة العالقة بيف

اإلدارة المركزية كبيف اإلدارات المحمية ،كتقرر أكلكية األكلى عمى الثانية معممة ذلؾ بضركرة
التكامؿ مف أجؿ حماية مصالح البالد ككؿ(.التمكلي)43 :2011،

بعد انتخابات عاـ (2002ـ) بأسبكعيف كتكلي رجب طيب أردكغاف منصب رئيس الكزراء

قاـ بجمع السفراء العرب في أنقرة ،ككشؼ ليـ عف نية الحككمة في إحياء العالقات بيف تركيا

كالعالـ اإلسالمي كالعربي مف جديد ،ككانت المممكة في مقدمة الىتماـ بالنسبة لتركيا ،حيث إف

الرغبة التركية كانت في بداية أىميتيا تعزيز المكانة القتصادية كالتي تعتبر المممكة حاضنة

اقتصادية ميمة(.الفقيو ،رؤية تركية ،مكقع الكتركني)2015 :
 -3السمطة القضائية:

ييعد استقالؿ القضاء مف المبادئ األساسية في الدستكر التركي كفؽ المادة ( )138كتمارس السمطة
القضائية كظائفيا عف طريؽ محاكـ مدنية كادارية كعسكرية أىميا( :معكض)22 :1997،
أ  -المحكمة الدستورية العميا :تعتبر أعمى ىيئة قضائية في البالد ،تتككف مف ( )11عضكنا

أصمينا ك ( )4أعضاء احتياطييف ،مف مياميا األساسية حماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية
كتطكيرىا ،كالتحقؽ شكالن كمضمكنان مف مدل دستكرية القكانيف كالق اررات ذات الصفة القانكنية
كالنظاـ الداخمي لمبرلماف ،كيحؽ ليا مقاضاة رئيس الجميكرية كأعضاء مجمس الكزراء  ،كما تبث

المحكمة الدستكرية في دعاكل حؿ األحزاب السياسية ،كتراقب الشئكف المالية لألحزاب ،كتدقؽ في
ق اررات البرلماف الخاصة برفع الحصانة التشريعية ،كاسقاط العضكية في البرلماف كانتخاب رئيس
محكمة فض النزاعات كككيمو(،جكؿ.)38 :2013،

ب  -محكمة النقض :كىي مختصة بمراجعة أحكاـ المحاكـ ،كينتخب أعضاؤىا بكاسطة المجمس
األعمى لمقضاة

ت  -المحكمة اإلدارية العسكرية العميا :كىي محكمة تيتـ بالتحقيؽ في بعض المخالفات اإلدارية

التي تقع مف جانب رجاؿ القكات المسمحة.
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
ث -القرارىفيى
الدوادة:ى كىك بمثابة محكمة إدارية تفصؿ في المسائؿ التي ل يحكليا القانكف لمحاكـ
مجمس الدولة
الخارجوةى
تجاهى يبدم ىذا المجمس رأيو في مشركعات القكانيف التي يقدميا مجمس الكزراء.
التركوةى كما
متخصصة،
إدارية

المملكةىالعربوةى
النقض العسكرية :كميمتيا مراجعة األحكاـ كالق اررات التي أصدرتيا المحاكـ
ج  -محكمة
الدعودوة

العسكرية المعنية بالمخالفات مف أك ضد العسكرييف.

ح  -محكمة المنازعات القضائية :كتفصؿ في المنازعات بيف المحاكـ المدنية كالمحاكـ العسكرية
حكؿ بعض األحكاـ(،معكض.)23-22 :1997،

ثانياً -:مجمس األمن القومي:
يختص ىذا المجمس ببحث ما ىك متعمؽ بشؤكف األمف القكمي ،كيقكـ برفع تكصياتو لمجمس
الكزراء بيذا الخصكص ليتخذ اإلجراءات الالزمة ،كيتككف مف رئيس الجميكرية كرئيس الكزراء
كرئيس األركاف العامة ،كالقائد العاـ لألمف الداخمي ،ككزراء الدفاع كالداخمية كالخارجية ،كقادة

األفرع الرئيسة لمقكات المسمحة ،كيعقد برئاسة رئيس الجميكرية ،كاف لـ يتكاجد ينكب برئاستو رئيس

الكزراء(.صيدـ.)56 :2012،

كيقسـ الجيش في تشكيمتو العسكرية إلى أربعة أقساـ رئيسة :القكة البحرية كيتبعيا حرس
السكاحؿ ،كالقكة الجكية ،كالقكة البرية ،كقكة الجندرمة ،كيتكلى زماـ القيادة مف األعمى رئيس الدكلة،
كيتبعو رئيس كزرائو كيميو رئيس ىيئة األركاف ،كقيادات األقساـ األربعة لمجيش ،كيعتبر مجمس

األمف القكمي ىك المحدد لسياسة العسكر( .جكؿ)38 :2013 ،
كلقد استمد جنرالت الجيش دعمان خارجيان مف الدكؿ الغربية (أمريكا كعكاصـ الناتك) ككف

تركيا جزءان مف الحمؼ ،كدعمان داخميان مف قبؿ رجاؿ األعماؿ الكبار في تركيا ،الذيف كانكا يخشكف

بارز في تييئة الشارع التركي لما ينكم الجيش التركي
دكر ه
عمى مصالحيـ .ككاف لكسائؿ اإلعالـ ه
القياـ بو ،كليذا يالحظ أف المؤسسة العسكرية في مقدمة المؤسسات التي تحظى بثقة الشعب ليا،
فالجيش التركي لـ تتأثر سمعتو بسبب فشمو في أعماؿ أقدـ عمييا ،كاف كانت قد أثقمت عمى مكازنة

الحككمة( ،صيدـ.)57 :2012،

فاألىمية لممجمس األمف القكمي في صناعة ق اررات تركيا حكؿ جكارىا الجغرافي ،تجعمو

مؤسسة قرار ميمة في العالقة مع تركيا ،فالتعاقد التركي السعكدم في تشكيؿ مجمس التعاكف

األخير ،كالتفاقيات المكقعة حكؿ التدريب كالدفاع كصفقات السالح ،بيف تركيا كالسعكدية تأتي كفؽ
رؤية مجمس األمف القكمي التركي ذات المرجعية ،في المكافقة عمييا.
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
ثالثاً:القرارى
السياسية:
فيىاب
األحز
الخارجوةىالتركوةىتجاهى

ال كعنصر مف عناصر البيئة كالقكل السياسية
دكر فاع ن
تمعب األحزاب السياسية في تركيا ان

المملكةىالعربوةى

الدعودوة صنع القرار ،كدراستيا ليا أىمية في فيـ خصائص أداء القيادة كالنخبة السياسية
المؤثرة في عممية
في النظاـ السياسي التركي كتعد األحزاب السياسية عناصر ل غنى عنيا في كسط المشاركة

الديمقراطية القائمة عمى التعددية(،معكض.)97 :1997،

كقد تـ حظر األحزاب السياسية بعد انقالب ()1980ـ  ،ثـ سمح ليا مف جديد في عاـ

()1983ـ .كقد شيدت الحياة الحزبية في تركيا العديد مف التطكرات منذ الستقالؿ في العاـ
()1923ـ ،لكف التفاعالت الحقيقية بدأت في العاـ ()1950ـ  ،إذ احتكر "حزب الشعب
الجميكرم" الذم أسسو "مصطفى كماؿ أتاتكرؾ" الممارسة السياسية حتى ذلؾ العاـ الذم شيد
صدكر قانكف التعددية الحزبية كاجازة إنشاء األحزاب ،فدخؿ "الحزب الديمقراطي" بقيادة "عدناف
ال حقيقينا منذ تمؾ الفترة .كقد شكمت انتخابات العاـ
مندريس" عمى خط الحياة الحزبية تفاع ن

()2002ـ ،البرلمانية عالم نة فارقة في تاريخ تركيا الحديث ليس فيما يتعمؽ بالنتائج التي آلت إلييا
كالتي أدت إلى فكز غير مسبكؽ لحزب العدالة كالتنمية ذم الميكؿ اإلسالمية إثر حصده غالبية

المقاعد النيابية بكاقع  360مقعدان مف أصؿ  550كىك أمر لـ يحصؿ في تركيا مف قبؿ ،كانما في

السياسات التي نتج عنيا ىذا الفكز كالتي ميدت لتغييرات جذرية في الداخؿ كالخارج جعمت لتركيا
بارز في المنطقة كدكلة محكرية ذات أىمية استراتيجية(،باكير كآخركف-31 :2009 ،
دكر إقميمينا نا
نا

.)32

ومن ىنا :فإف األحزاب السياسية تمعب دك نار ميمنا في التأثير عمى القرار في الدكلة كيتضح

ذلؾ مف خالؿ ،إما أف يككف الحزب بمثابة الحزب الحاكـ فيرسـ عالقاتو كسياستو الخارجية كفؽ

البرنامج السياسي الذم يتبناه ،كاما مف خالؿ تشكيؿ جبية معارضة لمتأثير عمي الق اررات التي

تتخذىا مؤسسات صنع الق رار المختمفة ،كىك ما قاـ بو حزب العدالة كالتنمية منذ تكليو الحكـ
بصياغة رؤية سياسية جديدة عززت مف الحضكر التركي في المنطقة العربية ،كتعزيز تمؾ العالقة

بالتقارب مع السعكدية.
التعديالت الدستورية في ظل حزب العدالة والتنمية:
ال حتى اآلف ،تركزت في غالبيا عمى تعزيز
شيد دستكر عاـ ()1982ـ ،أربعة عشر تعدي ن

كترسيخ الحقكؽ كالحريات األساسية كتطكير كتكطيد الديمقراطية في البالد.
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
القرارى7فيى
)2004ـ ،تـ إلغاء عقكبة اإلعداـ كمحاكـ أمف الدكلة .كما غدا حكمان قانكنيان عدـ
مايك(/
في

التركوةىتجاهى
الخارجوةى
المعدات اإلعالمية كمنع تداكليا ،كضماف حرية الصحافة ،كأيضان أصبحت
مصادرة
جكاز

المملكةىالعربوةى
ىي صاحبة القكؿ عند تنازعيا مع التشريعات الكطنية .كىكذا أصبحت التفاقيات
التفاقيات الدكلية
الدعودوة

الدكلية المبرمة في مجاؿ الحريات كحقكؽ اإلنساف أكلى بالتنفيذ كتعمك عمى التشريعات الكطنية.
كفي ظؿ حماية المكاطف التركي ،فإنو ل يجكز تسميمو ألية دكلة أجنبية ،ما لـ تكف اللتزامات

المترتبة عف العتراؼ بمحكمة العدؿ الدكلية تفضي إليو .كبالتغيير الخاص بمجمس التعميـ العالي،

أيلغي حؽ رئاسة األركاف العامة في تسمية عضك ليذا المجمس(،خكلي.)25-21 :2011،

في عاـ ()2005ـ  ،تمت زيادة تأثير المجمس الكطني التركي الكبير - ،كديكاف المحاسبة
الذم يمارس اإلشراؼ باسمو عمى الميزانية .كفي ()2006ـ  ،تـ إجراء تعديؿ في الدستكر بشأف
تخفيض السف الذم -يؤىؿ لمترشيح لمنيابة مف  30عامان إلى  25عامان .كفي ()2007ـ  ،تـ

إضافة مادة مؤقتة لمدستكر نصت عمى أف تتضمف قسيمة -القتراع المشتركة أسماء المرشحيف
المستقميف في أكؿ انتخابات عامة.

في ( ،)2007تم الموافقة عمى(:باكير كآخركف)33 :2009 ،
 إجراء انتخابات المجمس الكطني التركي الكبير كؿ أربع سنكات. نصاب عقد جمسات المجمس الكطني التركي الكبير ىك ثمث إجمالي األعضاء في كافةاألعماؿ بما في ذلؾ النتخابات.

 تقرر أف يتـ انتخاب رئيس الجميكرية مف قبؿ الشعب مباشرة مف بيف أعضاء المجمس الكطنيالتركي الكبير ممف أتمكا األربعيف مف العمر ،كيحممكف شيادة دراسية عميا أك مف بيف
المكاطنيف األتراؾ الذيف يحممكف نفس الصفات كالمؤىميف لالنتخاب نكابان ،عمى أف تككف مدة
كليتيـ خمس سنكات ،باإلضافة إلى أنو يمكف انتخاب أم شخص لرئاسة الجميكرية مرتيف
عمى األكثر ،إلى جانب مكاضيع مثؿ أصكؿ ىذه النتخابات( .التمكلي)40 :2011،

رابعاً -:المؤسسات الغير رسمية المؤثرة في صناعة القرار:

ىناؾ جماعات كمؤسسات مؤثرة في صناعة القرار في تركيا غير األحزاب السياسية كمؤسسات
صنع القرار في الدكلة ،كما ل يمكف لمدكلة تفادييا ل سيما في سياستيا الخارجية كىي:
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
 -1القرارىفيى
المصالح:
جماعات
الخارجوةىالتركوةىتجاهى

تتنكع جماعات المصالح في تركيا ما بيف جماعات عمالية كمينية كاقتصادية كنسائية كبيئية

المملكةىالعربوةى

كغيرىا ،ليا تأثير كاضح ،في عممية صنع القرار ،فيي مف ناحية تشكؿ في بعض قطاعاتيا قكل
الدعودوة

ضاغطة عمى صانع القرار ،كتعد مف ناحية أخرل مصد نار ميمان لمتجنيد السياسي ،حيث انضـ

بعض قياداتيا كككادرىا إلى النخبة السياسية بمستكياتيا المختمفة(،معكض.)112 :2011،
كمف أىـ جماعات المصالح في تركيا( :التمكلي)47-46 :2013،
أ -النقابات العمالية :كأىميا التحادات الثالثة:
 اتحاد النقابات كالتحادات العمالية التركية. -اتحاد النقابات التقدمية.

 -التحاد النقابي لحؽ العمؿ.

ب -جماعات رجاؿ األعماؿ كأىـ تنظيماتيا:
 -اتحاد الغرؼ كالبكرصات التركية.

 جمعية رجاؿ الصناعة كاألعماؿ التركية. -جمعية رجاؿ األعماؿ الشباف.

ت -النقابات المينية كأىميا:
 نقابة المحاميف األتراؾ. نقابة األطباء األتراؾ. -مجمس الصحافة.

 نقابات كجمعيات الصحفييف. -2الرأي العام ووسائل اإلعالم:
تأثير
ككف تركيا دكلة ديمقراطية كالناخب لو القدرة عمى التغيير ،أصبح الرأم العاـ لو ه
اضح ،في صياغة القرار الداخمي كالخارجي .فالحشد اإلعالمي يؤثر -بشكؿ كبير -عمي الرأم
ك ه
العاـ مف خالؿ نقؿ المعمكمات عف األحداث كالمستجدات في البيئة الداخمية كعالقات الدكلة مع
جكارىا كالعالـ( .التمكلي)49 :2013 ،

كفي تركيا تؤدل الرسالة اإلعالمية منطمقة مف تياريف سياسييف كىما( :معكض)27 :1999،
أ  -كسائؿ إعالـ التيار اإلسالمي كالذم يسعى إلى منح الجميكر انطباعات تؤكد تكازنيا الفكرم
كسعييا لمحفاظ عمى الصدؽ كالمكضكعية في تناكؿ األخبار ،كيرتكز خطابيا عمى الدعكة إلى
17

الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
عكدةالقرارى
ىكيتيا اإلسالمية كتكثيؽ عالقاتيا مع الدكؿ اإلسالمية كالعربية ،لذلؾ تتيميا
تركيافيىإلى

التركوةىتجاه
بأنياى تسعى إلى إقامة نظاـ إسالمي كاحالؿ الشريعة بدلن عف العممانية.
الخارجوةىالعممانية
الصحؼ
المملكةىالعربوةى

ب  -كسائؿ إعالـ العممانية التي تركز عمى دعـ النظاـ العمماني في تركيا كمكاجية التيار
الدعودوة

اإلسالمي كمحاربة أفكاره كدعكاتو المستمرة إلعادة اليكية اإلسالمية لتركيا ،كتؤدم كسائؿ اإلعالـ
في تركيا دك انر ميمان في بيئة صنع القرار ،فيي كسيمة لمتعبير عف الرأم العاـ إضافةن إلى ككنيا

كسيمة لمتأثير فيو( ،باكير كآخركف.)36 :2013،
 -3الطرق والجماعات الدينية:

كانت الطرؽ الصكفية في عيد الدكلة العثمانية بمثابة األساس الجتماعي التي انطمقت منو

الدكلة العثمانية منذ البدايات التككينية ،كظمت ىذه الجماعات كالطرؽ تعبر عف الحاضنة األساسية
لإلسالـ متكازية مع اإلسالـ السياسي ،كقد كاف معظـ سالطيف الدكلة يؤيدكف الطرؽ الصكفية

كتعبير عف اإلسالـ غير الرسمي ،كانتمى الكثير منيـ ليذه الطرؽ ،كقاد "أتاتكرؾ" خالؿ خكض
و
بخاصة الطريقة النقشيندية ،صراعنا مري نار مف أجؿ عزليـ عف
صراعو مع الخالفة اإلسالمية ،ك
الحياة السياسية ،كبعد استقرار الحياة السياسية كبمكجب دستكر عاـ ()1924م  ،تركت الصكفية

تمارس شعائرىا الدينية دكف قيكد(،حبيب.)28-27 :2010 ،

كبعد سقكط الدكلة العثمانية ىبت معارضة إسالمية مختمفة عف تمؾ الطرؽ ،ففي عاـ

()1925ـ اشتعمت منطقة األناضكؿ الشرقية بتمرد مسمح قاده شيخ كردم األصؿ مف شيكخ
الطريقة النقشيندية ،كبعدىا أعمنت حالة الطكارئ لمكاجيتيـ نتج عنيا إعداـ الشيخ سعيد بيراف ك
 46مف أتباعو ،كتـ إعالف حظر شامؿ عمى الطرؽ الصكفية ،كىذا ما دفعيـ لمعمؿ السرم دفاعان

عف ىكيتيـ ،ثـ انتقمت إلى العمنية في الستينات كأصبحت جزنء مف الحركة اإلسالمية في تركيا ،بؿ
إنيا أصبحت جزءنا مؤث نار في الحياة السياسية مف خالؿ أصكاتيـ في النتخابات( ،التمكلي:2013 ،
.)47

كما كتعتبر ىذه الطرؽ مؤثرة في الرأم العاـ التركي لما ليا مف صحؼ كمحطات إذاعية
كيكمف تأثيرىا مف خالؿ(:معكض.)292 :1997،
أ -التأثير في نتائج النتخابات العامة (كالمحمية) بحسب كيفية تكزيع أصكات أعضاء كمساندم
ىذه الطرؽ بيف األحزاب (اليمينية كاإلسالمية أك ذات األجنحة اإلسالمية).

ب -عالقات بعض ىذه الطرؽ بعناصر سياسية كحزبية مؤثرة في عممية صنع القرار.
ت -ارتباطيا بعالقات متنكعة بالجمعيات الدينية األىمية النشطة اجتماعيان.
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الفصلىالثالثى
األهدافىومؤدداتىصنعى
الدوادةى
رةفيى
القرارى
الطرؽ عمى طرح تصكراتيا بشأف المجتمع كمشكالتو كمستقبمو عبر كسائؿ إعالمية
ىذه
ث -قد

التركوةى
الخارجوةى
تجاهىحككمية) عديدة كدكر نشر الكتب اإلسالمية كالمجالت الشيرية كاألسبكعية
غير
إسالمية (
المملكةىالعربوةى
اليكمية.
كالصحؼ
الدعودوة

خاتمة:
إف البيئة الداخمية التركية بتركيبتيا العرقية كالدينية كالديمكغرافية ،لـ تكف غائبة عف صانع القرار

في تركيا في تكجيو سياسة بالده الخارجية تجاه المممكة السعكدية ،كىك ما يدفع بالعمؿ في البيئة
الداخمية لتركيا في تكجو سياستيا الخارجية بناء عمي تمؾ المعطيات الداخمية التي تؤثر في عممية

صنع القرار ،حيث أف جماعات المصالح خاصة القتصادية منيا تركز في التأثير عمى التكجو

التركي لمسعكدية نظ ىار لألىمية القتصادية لتركيا ،كما كنجد الشارع التركي بصبغتو اإلسالمية
كالذم ينظر إلى المممكة كدكلة إسالمية ميمة لكجكد الحرميف الشريفيف فييا.
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
الخارجوةىالتركوةى
تجاهىالمملكةىالعربوةى
الدعودوة

انفصم انرابع

حمددات انسياسة اخلارجية انرتكية
جتاه املمهكة انعربية انسعودية

المبحث األول -:المحددات اإلقميمية.
المبحث الثاني -:المحدد الجيكستراتيجي.
المبحث الثالث -:المحددات الدكلية.
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
الخارجوةىالتركوةى
تجاهىالمملكةىالعربوةى

الفصل الرابع

محددات السياسة الخارجية التركية تجاه المممكة العربية السعودية.

الدعودوة

مقدمة-:
تعد البيئة اإلقميمية كالدكلية ذات أىمية كبيرة ،في تحديد سياسة دكلة تجاه أخرم ،فالفكاعؿ

اإلقميميف كالدكلييف ،يعبركا بشكؿ مباشر عف عالقات الدكؿ مع بعضيا البعض إما بالتدخؿ في

التأثير المباشر أك في المكاقؼ ،خاصةن إذا كانت دكؿ ذات طبيعة تنافسية أك دكلة ذات مشركع

تكسعي .كىك ما يطبؽ عمى سياسة تركيا الخارجية تجاه المممكة العربية السعكدية ،في ظؿ البيئة

اإلقميمية كالدكلية.
مف ىنا ستناكؿ ىذا الفصؿ :تمؾ الفكاعؿ اإلقميمية كالدكلية كمدل أىميتيا في التأثير عمى

كمييما ،حيث إف إيراف تعتبر دكلة ذات مشركع تكسعي كىي بمثابة ميددنا رئيسنا لمممكة العربية
السعكدية ،األمر الذم يدفعيا لمتكجو لمقكم المنافسة لتعزيز حماية أمنيا القكمي ،في ظؿ ذلؾ فإف

تركيا تنظر إلي إيراف عمى أنيا دكلة ذات أىمية كعممت عمى تعزيز عالقتيا معيا سيما العالقات
القتصادية ،كفي إطار تقاطع المصالح بيف تركيا كالسعكدية كفي المقابؿ تركيا كايراف يدفعيا
لتحقيؽ حالة مف التكازف في اإلقميـ ،بتكامؿ الردع كالضبط ،لمحؤكؿ دكف زيادة التكتر ،تأتي العراؽ

كسكريا كبعد جيكاستراتيجي بيف تركيا كالسعكدية ،كىي الدكؿ التي تعتبر جزءنا مف الطمكح اإليراني
كمحؿ تيديد لألمف القكمي التركي كالسعكدم ،األمر الذم يستدعي الحضكر اإلقميمي لكمييما

لمتأثير عمي تمؾ الممفات الميمة في المنطقة ،كما كاستعراض األطراؼ المؤثرة في البيئة الدكلية.
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
الخارجوة
التركوةىالمحددات اإلقميمية
األىول-:
المبحث
تجاهىالمملكةىالعربوةى

تمييد-:
الدعودوة

تشكؿ األكضاع السياسية الداخمية لكؿ مف تركيا كالسعكدية ،إضاف نة لكجكد عناصر تيديد

مشتركة لكؿ مف أمنييما في إقميـ الشرؽ األكسط ،عامميف مساعديف عمى بناء تحالؼ سعكدم-

خصكصا
مبني عمى مقاربة لممفات المنطقة ،ك ٌؿ عمى حدة؛ بيدؼ تجاكز الممفات المتفجرة،
تركي
ن
ٌ
في الممؼ اإليراني ،كالذم بات ميددان رئيسيان عمى اإلقميـ ،مف خالؿ ذلؾ سكؼ يتناكؿ ىذا

المبحث ،الممؼ اإليراني ،كمشركع الشرؽ األكسط الكبير كالجديد لما ليما تحديات كبيرة كميمة في

المنطقة.

أوالً -:الممف اإليراني:
إف العالقة بيف تركيا كايراف يؤثر عمييا عامؿ التاريخ كالجغرافيا ،المذاف يعتبراف جزءنا كمككننا

رئيسيان مف مككنات المنطقة ككؿ ،كلك تـ الحديث عف العالقة بيف تركيا كايراف ببعدىا التاريخي؛
فإف ىذا العامؿ ل يغفؿ (التاريخ العثماني الصفكم) قبؿ ثالث قركف عمى قاعدة الصراع بينيما،

إباف الدكلة العثمانية(.تشيبنار)24-22 :2008 ،
كلـ ينتيي ىذا الصراع إل بعد تكقيع اتفاقية لكزاف عاـ ()1923ـ التي كانت العالمة الفارقة،

في تاريخ الدكلة العثمانية حيث تـ إلغاء الخالفة عمى يد أتاتكرؾ عاـ  ،1924األمر الذم شكؿ

ارتياحان حقيقيان بالنسبة إليراف ،إلى أف جاءت فترة الحرب العالمية الثانية ،لتككف تركيا كايراف بكابة

ميمة في منع كصكؿ السكفييت إلى البحار الدافئة ،كيمييا فترة سقكط الشاه ()1979ـ ،لتدخؿ حالة
مف الفتكر في العالقة ،ككف النظاـ العمماني ىك السائد في تركيا في تمؾ الفترة ،إلى فترة ،تكرغت

أكزاؿ كسقكط التحاد السكفيتي كىي فترة شيدت تحكلن داخميان في تركيا كفي سياتيا الخارجية،
بالنفتاح كالتعاف القتصادم بيف البمديف( .باكير كآخركف.)228 :2013 ،

ثـ جاءت فترة حكـ حزب الرفاه اإلسالمي بقيادة نجـ الديف أربكاف ،ذات المرجعية
اإلسالمية ،كالذم تكلي منصب رئيس الكزراء فترة التسعينات تحديداى  ،1996فكانت فترة ميمة

بالنسبة إليراف كالذم نظر األخير إلى العالقة معيا عمى قاعدة التحالؼ اإلسالمي الذم عمؿ عمى

تشكيمو ،ليشمؿ دكلن إسالمية مركزية ،كىك ما يعطي أىمية تركية إليراف (الطكيؿ.)109 :2007،
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
حزبالتركوةى
الخارجوةى
العدالة كالتنمية ،األمثؿ في تحقيؽ التكازف في العالقات الخارجية التي عممت عمييا
تعد فترة

العربوةى
المملكةى
تصغير المشكالت مع جكارىا الجغرافي ،كاستعادة الدكر اإلقميمي ،في إطار
خالؿ
تجاهىمف
تركيا

الدعودوة بعد براغماتي يتبناه الحزب في تركيا.
اقتصادم ،كذات
 -1عوامل التقارب والتنافس (األىداف والمصالح):
أ -دائرة أسيا الوسطي:

إف العالقات بيف تركيا كايراف ،يمكف صياغتيا في حالة مف التنافس كالتعاكف بيف البمديف،

أبعاد كثيرة ،كأكجو ذات أىمية كيمثؿ حالة مف الكضكح كالتأثير ،عمى
فالتنافس التركي اإليراني لو
ه
صياغة معادلت تنافس حقيقية .فمنطقة آسيا الكسطى منطقة ذات أىمية كبيرة لمبمديف ،في البعد
الجيكستراتيجي ،التي تتشارؾ فيو كؿ مف تركيا كايراف ،نظ ار لكجكد الدكؿ الناطقة بالتركية ،األمر

الذم يجعميا ذات اىتماـ بالنسبة لتركيا ،ناىيؾ عف البعد الجيكاقتصادم لكجكد الغاز الطبيعي،

كبحر قزكيف إلخ ،كما كيعد البعد األيديكلكجي ذك أىمية كبيرة ل يمكف أف يغفؿ عنيا صانع القرار
في إيراف ككنيا تتبني المذىب الشيعي كالذم تعتبره إيراف أداة مف أدكات التكسع(.باكير كآخركف،
.)236،233 :2013

ب -منطقة الشرق األوسط:
تنطمؽ مساحة التنافس في منطقة الشرؽ األكسط ،ككف أف ىناؾ رؤيتيف مختمفتيف (لكمييما)،

فتركيا تنظر إلى عالقتيا بالشرؽ األكسط ،باألىمية التاريخية كالجغرافية ،كما ذكر سابقان في تعزيز

المكانة القتصادية إلخ ،أما المشركع التكسعي اإليراني فإنو ينظر لممنطقة عمى أساس العبد

األيدلكجي كالمذىبي كالجغرافي ،الذم تظير معالمو بدئان (بحالة الفكرة)(تصدير الثكرة ،كلية
الفقيو)إلى (حالة التطبيؽ) .كالمتمثؿ بالتدخؿ في شؤكف الدكؿ العربية الداخمية مف خالؿ دعميا

لنظاـ األسد في سكريا كدعـ الحكثيف في اليمف ،كالشيعة في العراؽ .مما خمؽ تيديدنا جيبكلتيكي

لممممكة العربية السعكدية ،كالتي يدرؾ أيضان صانعك الق رار في السعكدية المكقؼ الديني اإليراني
منيا لكجكد الحرميف الشريفيف ،الذم يعتبر جزء مف الطمكح اإليراني.

لكف ىناؾ مصالح مشتركة كأبعاد ذات أىمية ل تغفؿ عنيا تركيا ،في عالقتيا مع إيراف

سكاء المكقع باتفاقات (البعد القتصادم كاألمني) ،أـ الممزـ بضكابط (دائرة أسيا الكسطى ،كالممؼ

الكردم ) فإنو يدفع تركيا أف تقيـ عالقتيا مع إيراف عمى قاعدة التنافس المتكازف ،دكف المصالح
المطمقة ،فالمؼ الكردم رابط ذات أىمية في العالقة ،الذم يدفع باحتكائيا .فيما يشتركاف في
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
التركوةى
الخارجوةى
مع القكمية الكردية التي تمثؿ أغمبيتيا في تركيا كايراف كالعراؽ (خكرشيد:1999،
المتالصقة
الحدكد

تجاهىالمملكةىالعربوةى
.)67
الدعودوة

كىنا يمكف القكؿ إ ف حالة التنافس كالمصالح المشتركة ذات أىمية كبيرة في عالقتيما (تركيا
إيراف) كالتي تمثؿ في اآلتي( :الرحاحمة)81 :2009 ،
 -)1تأميف الطاقة (كبعد اقتصادم).
 -)2حجـ التبادؿ التجارم.

 -)3القضية الكردية كبعد أمني سياسي.
 -)4التنافس في منطقة أسيا الكسطى.
بناء عمى ىذه المعطيات ،فإف حدكد الدكر التركي في إقميـ الشرؽ األكسط ،ل يدفعيا إلى أف
ن
تصؿ إلى حالة العداء ،مع إيراف ،فحساباتيا القكمية أكبر مف أف تدخؿ في ذلؾ ،لكف ىناؾ عكامؿ
كميددات كمصالح ،قكمية في إطار عالقتيا مع الشرؽ األكسط أبعد مف إيراف ،فالمممكة العربية

كمؤثر لتركيا في الشرؽ األكسط ،تؤثر فيو الكرقة الطائفية .كتنبع أىمية
نا
ال
ال فاع ن
السعكدية  ،تعد مدخ ن

التكازف في منع انفجار الكرقة الطائفية.
 -2تركيا والسعودية والدور اإليراني:
أ -العالقات السعودية اإليرانية:

إف العالقات بيف إيراف كالمممكة العربية السعكدية شيدت في عيد الرئيس خاتمي تقاربنا

باتجاه تطبيع العالقات بأشكاؿ متعددة .كقد انعكس ىذا التطكر في العالقات في مجمكعة مف
التفاعالت الخميجية التي بدأت تأخذ شكؿ العالقات الطبيعية بيف ضفتي الخميج ،األمر الذم لـ يكف
معيكدنا في السابؽ .كقد تكجت ىذه العالقات بالتفاقية األمنية بيف قطبي الخميج عاـ ()2001ـ،

لتمثؿ بداية جدية كمتميزة بيف السعكدية كايراف .فاألخيرة كانت تسعى لمتقارب مع السعكدية لتدعيـ
مكانتيا كنفكذىا في المنطقة ،كلكسر حالة الجمكد التي اتسمت بيا سياستيا الخارجية بعد الثكرة .أما

السعكدية فقد كانت ترل في إيراف شريكان أساسينا في المنطقة الخميجية لممحافظة عمى أمنو في حالة
تسكية الخالفات بيف إيراف كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي(،مبيضيف.)342 :2007،

ب -المتغيرات والتحوالت بعد الغزو األمريكي لمعراق ()2003م:
كعقب المتغيرات الجديدة التي بدأت ،تنتقؿ فييا إيراف مف حالة الفكرة األيدلكجية إلى حالة

الييمنة كالتغكؿ في المنطقة ،كالتي بدأت خطكاتو ،في الحرب عمى أفغانستاف ،الغزك األمريكي لمعراؽ
 ،2003كالذم فتح الباب عمي مصراعيو لمتكسع اإليراني ،لتحقيؽ طمكحيا عمى اعتبارىا لذاتيا قكة
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى

التركوةىسيما منطقة الخميج العربي لتممي عمي الجميع ،كالذم شجعيا في ذلؾ الحشد
الخارجوةىقميـ كل
أكبر في اإل
العربوةىالعراؽ(.ميراؿ كجكنثاف.)8 :2010 ،
المملكةىليا في
تجاهى الكبير
الشيعي
الدعودوة

كىك أحد الممفات اليمة التي دفعت بالتقارب التركي السعكدم ،كلعؿ ذلؾ يظير :مف خالؿ

زيارة العديد مف المسؤكليف السعكدييف ،إلى تركيا خالؿ السنكات األخيرة كلسيما الزيارة التي قاـ بيا

الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز إلى أنقرة في عاـ  2006حيث نظر إلى تركيا عمى المستكل الخميجي
كالعربي بكصفيا المكازف إليراف .كقد ذكر بعض المعنييف بأف مذكرة التفاىـ التركية – الخميجية عاـ

()2008ـ التي ذكرت سابقنا :ىي تعني إيراف بالدرجة األساسية كاف لـ تكف مستمدة منيا إل أنيا تمثؿ
رسالة خميجية إليراف لتعديؿ سياساتيا اإلقميمية خصكصنا في الخميج مف خالؿ التمدد كالتمسؾ
بالمشركع النككم .حيث قاؿ عمي بابا جاف("()1إف تركيا تكلي أىمية كبيرة ألمف الخميج كاستق ارره .كىي

ستككف في طميعة الدكؿ التي قد تتأثر بشكؿ مباشر مف أم تدىكر أمني ىناؾ" كفي الكاقع إف الكثيقة
تتطرؽ إلى تنسيؽ بنيكم منظـ كشامؿ في المجالت السياسية كاإلنمائية كاألمنية كالدفاعية .كىي

كثيقة يصعب كقكفيا عمي أمر معيف فمف تسمح تركيا بالمساس بمشركعيا النفتاحي عمي الخميج

العربي ل سيما السعكدية) (تكفيؽ)10 :2008 ،
 -3ثورات الربيع العربي والتمدد اإليراني :

جاءت ثكرات الربيع العربي لتككف فرصة جديدة إليراف دفعتيا لمتدخؿ في الشأف السكرم

سياسيان كعسكرينا كأمنيان ،لتثبيت نظاـ بشار األسد ،ثـ الممؼ اليمني المتمثؿ بدعـ الحكثيف ،إف ىذا

التغكؿ اإليراني ،كبعد تكلي الممؾ سمماف لمحكـ في السعكدية ،كاف بمثابة متغير جديد في المنطقة،
كانت أكلى خطكاتو مكاجية التمدد اإليراني مف خالؿ قياـ السعكدية  -بعممية عاصفة الحزـ ،كالتي

اعتبرت نطقو تحكؿ في المنطقة ،تستيدؼ إيراف بالدرجة األكلي ،مما دفعيا إلى تثبيت ذاتيا،
باإلضافة إلى الجيكد الدكلية ،كتحقيؽ المباركة في ذلؾ .تقاطع مع ىذه التحكلت التقارب التركي

السعكدم عمى اعتبار تركيا منافسان قكيان في اإلقميـ ،عمى قاعدة التحالؼ معيا كالتي ترجكه تركيا ،بؿ
كعممت عميو كحشدت لذلؾ(،ساسة بكست ،مرجع الكتركني.)2015 :

()1

عمي بابا جان :كزير القتصاد التركي السابؽ .قبؿ أف يتكلى ك ازرة القتصاد كاف كزي نار لمخارجية كذلؾ مف 29

أغسطس  2007كذلؾ بعد إعادة انتخاب رجب طيب أردكغاف رئيس نا لمكزراء كظؿ كزي نار لمخارجية حتى  1مايك
 ، 2009كما إنو كاف المفاكض في ممؼ انضماـ تركيا لالتحاد األكركبي ،الميالد ٤ :أبريؿ( ٧٦٩١ ،العمر ،)48
أنقرة ،تركيا الحزب :حزب العدالة كالتنمية(.رؤية تركية ،مكقع الكتركني)2010 :
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
الخارجوة
التركوةىيمكن القول أن محددات الدور التركي في سياستيا تجاه السعودية يتمثل في
ماى سبق
في ضوء
تجاهىالمملكةىالعربوةى
اآلتي:
الدعودوة

أ -تشكيؿ تحالؼ إسالمي مف قبؿ السعكدية تشارؾ فيو تركيا.
ب -زيادة التبادؿ التجارم كالذم مف شأنو يكطد العالقات بشكؿ أكبر.
ت -ممفات اإلقميـ (المتفجرة) ل سيما سكريا كالعراؽ.
ث-الميدد اإليراني(،المشركع التكسعي).

ج -ركسيا كميدد حميؼ إليراف كسكريا.

كعميو :فإف المصالح بيف كؿ مف تركيا كالسعكدية تتقاطع ،في احتكاء النفكذ اإليراني،

كاإلمساؾ بطرفي المعبة (النظاـ ،كالمعارضة) ،مما يقكم الحككمات المركزية لمدكؿ الفاعمة في

اإلقميـ ،كتحجيـ العبيف غير الدكلة (الجماعات كاألحزاب) ،ككذلؾ فإف الفراغ اإلستراتيجي الذم
لبد مف تعزيزه ،ىذاف األمراف سيعززاف إدارة الممفات
خمفتو الكليات المتحدة األمريكية في المنطقة ى
في المنطقة سيما إف ارزات الربيع العربي (مركز الجزيرة لمدراسات ،مكقع الكتركني.)2015 :
وفي ىذا الصدد يقول محمد نور الدين( :)1إف البحث عف أدكار لمعرب أك األتراؾ تجاه إيراف ل
يككف بالتكتؿ لممكاجية السمبية ،بؿ بالبحث عف المصالح المشتركة ،كمغادرة اليكاجس التاريخية،
كالتكتؿ تجاه األنظار كالتحديدات المشتركة التي تطاؿ ىكية المنطقة اإلسالمية كالعربية .كىي

أخطار مصدرىا كاحد منذ بداية القرف التاسع عشر كىك إخضاع المنطقة كتقسيميا ،كنيب ثركاتيا،
كتجكيؼ ثقافة ممانعتيا عبر الستعمار العسكرم المباشر المتجدد في أفغانستاف كالعراؽ كالصكماؿ

كالسكداف عبر الككيؿ الجديد اسرائيؿ(.نكر الديف)291 :2008،
كيمكف القكؿ ،أف التكجو التركي لممممكة العربية السعكدية ،يمكف تكجييو في القتصاد بدرجة
ميمة ،يتقاطع مع الرغبة السعكدية في عيد الممؾ سميماف في حماية األمف القكمي السعكدم

بالدرجة األكلي لسيما التيديد اإليراني ،كالتي تعمؿ السعكدية عمي حشد الفكاعؿ كالقكم اإلقميمية،
لخمؽ حالة مف التكازف تعمؿ عمييا تركيا ،سابقا.
()1

د .محمد نكر الديف :أستاذ التاريخ كالمغة التركية في كمية اآلداب كالعم كـ اإلنسانية في الجامعة المبنانية ،كباحث

كمختص في الشؤكف التركية .ينشرت لو عدة دراسات ككتب كلسيما في الشأف التركي ،كمنيا :تركيا الجميكرية
الحائرة ك تركيا في الزمف المتحكؿ ،كقبعة كعمامة :مدخؿ إلى الحركات اإلسالمية في تركيا ،كحجاب كحراب:

الكمالية كأزمات الي كية في تركيا ،كتركيا :الصيغة كالدكر ....أدار تحرير مجمة "شؤكف األكسط"(.العربي ،مكقع
الكتركني)2015:
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
التركوة
الخارجوةى
العمؿى عمى احتكاء النفكذ اإليراني مف خالؿ اآلتي:
يجب
من ىنا،
تجاهىالمملكةىالعربوةى

عمي حؿ قضايا المنطقة ،كالتي تمثؿ تيديد لإلقميـ ككؿ ،لسيما (سكريا ،العراؽ،
أ -العمؿ
الدعودوة
فمسطيف ،مصر) كالتي تمثؿ حافز حقيقي لمحضكر اإليراني،

ب -عدـ النجرار خمؼ التيديدات اإليرانية في حدكدىا ،كالعمؿ عمى حسـ ساحات النفكذ
اإليراني ،التي تناكر فييا(اليمف ،سكريا ،لبناف ،العراؽ) كالتي تمثؿ تيديد لألمف القكمي
التركي كالسعكدم .

لبد مف تعزيز الحضكر التركي مف قبؿ السعكدية ،كىك ما يحدث في سكريا ،لتشكيؿ
ت -ى
جبية حماية جيكستراتيجية.

ثانياً - :الشرق األوسط (الكبير ،والجديد):
أىمية الشرق األوسط إقميميا ودوليا:
لـ تحظي منطقة في العالـ حظيت بمكانة كاىتماـ مف المفكريف كالكتاب كالخبراء كالباحثيف

مثؿ تمؾ المنطقة المسماة "بالشرؽ األكسط"  ،كىذا يعكد إلى المكقع اإلستراتيجي ليذه المنطقة
كجسر بيف القارات الثالث كمركز لمعالـ القديـ  ،كانت كما تزاؿ محؿ أطماع القكم الكبرل .حيث

إف التسمية األساسية ليذه المنطقة كانت باسـ المشرؽ العربي ،كلما احتمت إسرائيؿ فمسطيف ،كاف

ليا دكر في إبعاد الصبغة العربية ،حتى يتناسب مع متغير جديد ط أر عمى الجغرافيا السياسية لتمؾ

المنطقة ،كحتي ل يككف األم ير مقتص نار عمى العرب فقد تـ تسميتو مف قبؿ الستعمار بيذا السـ.
فبعد الحرب العالمية األكلي ،كاباف سقكط الدكلة العثمانية ،كانت يط أر تغير لممنطقة بمعدؿ كؿ
()20عاـ مرة تقريبان ،يأتي ذلؾ نتيجة الغمكض الستراتيجي كأطماع الستعمار فيو ،كبخاصي وة

الدك يؿ المركزية(.عكدة)37 :2002،
في عاـ ()1954ـ تشكؿ حمؼ لمدفاع عف الشرؽ األكسط تحت اسـ (حمؼ بغداد)كىك ما
أطمؽ عميو مشركع الخط الشمالي أك مشركع الحزاـ األخضر .ككانت تركيا مرك انز ليذا المشركع،

في عيد رئيس الكزراء عدناف مندريس ،كالذم عمؿ عمى تفاعؿ العالقات مع دكؿ المنطقة .ككاف
اليدؼ المعمف لمحمؼ (الدفاع عف الشرؽ األكسط في مكاجية الخطر السكفيتي)( .جكزاف:2004،
)16
الدور اإلسرائيمي في بناء شرق أوسط جديد:
ككانت الفكرة األكلى لمشركع الشرؽ األكسط الجديد تعكد لشمعكف بيريس في كتابو الذم
حمؿ عنكاف نفسو كالذم أصدره عاـ ()1992ـ ،كخمص فييا إلى :شرؽ أكسط جديد تقكده إسرائيؿ،
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
التركوةى
يزدىر بالتنمية كالرفاىية ،بحيث يصبح شرؽ أكسط مفكؾ عمى أسس عرقية
الخارجوةىأكسط
كىك شرؽ
العربوةى
كمذىبيةالمملكةى
تجاهى
يشتبؾ فييا الجميع مع بعضيـ البعض ،كلكنيـ يتحالفكف مع إسرائيؿ ،بحيث
كطائفية،

الدعودوةكجكد الشرؽ األكسط الجديد تجزئة النظاـ العربي المجزئ  ،كتقسيـ المنطقة عمى
يستكجب تحقيؽ

أساس األقميات األثنية كالعرقية (أبك داير.)154 :2012،
وىنا تبرز األىداف اإلستراتيجية لممشروع( :حسيف)19 :2002،
أ -تأميف السيطرة األمريكية عمى منابع النفط ،كممراتو كأمكالو عف طريؽ القكاعد العسكرية
الدائمة.

ب -المحافظة عمى تفكؽ إسرائيؿ العسكرم عمى جميع البمداف العربية.

التسمح لمدكؿ العربية غير الخميجية.
ت-نزع السالح غير التقميدم مف أيدم العرب ،كالحد مف ٌ
ث -التكاصؿ إلى تسكية لمصراع العربي اإلسرائيمي كالغاء المقاطعة العربية ليا.

ج -بيع كميات كبيرة مف األسمحة لمدكؿ العربية في الخميج لتحسيف كضع القتصاد األمريكية.

ح -تكسيع التكاجد األمريكي العسكرم في المنطقة .إقامة النظاـ اإلقميمي كالسكؽ الشرؽ
أكسطية.
الرؤية األمريكية لمدور التركي:
جاء اإلعالف عف مشركع الشرؽ األكسط الكبير الذم تزامف مع الغزك األمريكي لمعراؽ
عاـ()2003ـ ،كالذم طرحو الرئيس األمريكي جكرج بكش عمي رئيس الكزراء التركي أردكغاف

عاـ ()2004ـ ليككف شرؽ أكسط جديد ،تتنامى فيو المصالح المشتركة بينيما(.فتحي:2004،

)90كعكضا عمى ذلؾ تـ طرحو في مؤتمر لكزراء خارجية دكؿ الجكار الجغرافي في الككيت ،فقد

قاؿ عبد ا﵀ غكؿ كزير الخارجية حينيا ،يجب أف تككنكا أصحاب منطقتكـ ،كتؤلفكا منظكمة أمنية
كسياسية كاقتصادية عمى غرار التحاد األكركبي ،تضـ معظـ دكؿ الشرؽ األكسط ،محذ نار مف أنو
إذ لـ تقـ ىذه الدكؿ بعممية التغير نفسيا فإف التغير سيككف مف الخارج( ،نكر اليف.)263 :2012،

اضحا :أف السياسة األمريكية تقكـ
كحسب مقتضيات الستراتيجية األمريكية ،حيث بات ك ن
إقميميا
عمى إعادة رسـ الخرائط الجيكسياسية لممنطقة ،األمر الذم يكجب عمى تركيا أف تبنى رؤاىا
ن

لعبا في إطار رسـ معادلت السياسة الدكلية كبيف مقدار العالقة
كدكليا بما يضمف ليا أف
تككف ن
ن
ى
دكليا كفؽ محدداتيا في ظؿ النظاـ الشرؽ أكسطي الجديد،
التي يمكف مف خالليا أف
لعبا ن
تككف ن
ى
كفؽ األبعاد التاريخية كالجغرافية كالسياسية مع الشرؽ األكسط(،أبك داير.)160 :2012،
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى

التركوةى في مشروع الشرق األوسط:
الخارجوةىالسعودي
 -1الدور
العربوةى
فتحي رشيد :فإف المممكة العربية السعكدية حصمت عمى كعد بعدـ تكجيو
المملكةىقول:
تجاهىحسب

الدعودوة التي كجيت ألفغانستاف (باعتبار أف  16مف منفذم عممية  11سبتمبر كانكا
ضربة ليا كتمؾ
سعكدييف) ،جاء ذلؾ الكعد مقابؿ المكافقة الرسمية ،لألخيرة عمى ىذا الشرؽ الجديد مف خالؿ

الصفقة التي أبرميا تكماس فريدماف مع األمير عبد ا﵀ تحت ما سمي (مبادرة األمير عبد ا﵀)
كالتي أصبحت فيما بعد المشركع العربي لمسالـ ،مما يفيـ منو أنو لـ يعد ىناؾ مف يعارض ىذا

الشرؽ الجديد في العالـ سكل بعض القكل كالجماىير(.رشيد :2008 ،دكرية)

لبد مف كجكد مشركع عربي إسالمي يحاكي الدكؿ العربية كاإلسالمية
كيرل الباحث أنو ى
كيض ع يده عمي مكامف القكة العسكرية كالجغرافية كالقتصادية كالمغة كالديف كالترابط كالنسيج
الجتماعي لألمة العربية كاإلسالمية ،يتعدل القكميات كالحدكد القطرية بحيث يشمؿ طرحنا مكحدنا

لمنظاـ العربي كاإلسالمي يككف مركزيان في القكة خارج العباءة األمريكية.
تعقيب:

كاف إلسرائيؿ دكر كبير في التأثير في الخارطة السياسية لمنطقة الشرؽ األكسط ،كما كأثرت في
تسمية المنطقة مف جديد لترفع عنيا الصبغة العربية كاإلسالمية بمعناىا السابؽ حتي تحدث تجانس

بينيا كبيف جكارىا الجغرافي ،كىك ما حققتو مع النظاـ العربي كاإلقميمي بالفعؿ ،كنظ ىار ألىمية تركيا
في المنطقة فإف الكليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ تحاكؿ أف تنفذ بعض أجنداتيا مف خالؿ

اء الكبير أك الجديد ،ككذلؾ السعكدية
تركيا ،كالتي تتركز مف خال تمرير مشركع الشرؽ األكسط سك ن
نظ أنر لمكقعيا أيضان في المنطقة ،إلى أف ىناؾ عكامؿ تحكؿ دكف ذلؾ .كمنيا النظاـ السياسي
الحاكـ الذم يرفض اإلمالءات الغربية.
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
الخارجوةى
التركوةىالمحدد الجيواستراتيجي
الثاني-:
المبحث
تجاهىالمملكةىالعربوةى

تمييد:

الدعودوة

تعد سكريا كالعراؽ عامؿ مؤثر كبشكؿ كبير ،في التكجيات التركية لدم المممكة العربية السعكدية،
لما ليما مف أىمية في التشارؾ الجيكستراتيجي كالذم يمثؿ تيديد لألمف القكمي لكمييما ،كالذم

تتقاطع فيو إيراف.

أوالً -:العراق:
 -1حرب الخميج الثالثة  2003وأىميتيا في الحضور التركي:
ٌشكمت حرب الخميج الثالثة عاـ ()2003ـ ،نقطة تحكؿ في منطقة الشرؽ األكسط بؿ كفي

العالـ بأسره كالتي أعقبت أحداث  11سبتمبر عاـ ()2001ـ كالتي كاف مف تداعياتيا الغزك

األمريكي لمعراؽ(.باركي)3 :2015 ،

كانت تركيا في تمؾ الفترة أماـ تحكؿ تاريخي مف خالؿ فكز حزب العدالة كالتنمية في

النتخابات عاـ ()2002ـ ،حيث تعتبر بمثابة أكؿ تحد كاختبار إقميمي كدكلي يكاجو حزب العدالة
كالتنمية ،دفع القيادة الجديدة لتركيا اتخاذ مكاقؼ دقيقة كميمة مف أجؿ منع كقكع الحرب ،بطريقة
ترفعيا مف دائرة الحرج السياسي مع اإلقميـ ،كتكلية الحزب صكرة إيجابية أماـ الشعب كالرأم العاـ

التركي ،األمر الذم دفع رئيس الكزراء إلى الدعكة لنعقاد البرلماف التركي ،كالتصكيت إف كاف

ىناؾ إمكانية لستخداـ األراضي التركية في الحرب عمى العراؽ ،باإلضافة إلى استغالؿ الجيكد

العربية مف أجؿ كقفيا (جاء ذلؾ متناغما مع رؤية سياسية لمحزب عمى قاعدة التكجو شرقا)

(تكفيؽ.)2 :2016 ،

فقبؿ فترة مف بدء الحرب ،قاـ حزب العدالة كالتنمية مف جمع ست قكل إقميمية– تركيا

كمصر كايراف كاألردف كالمممكة العربية السعكدية كسكريا (في عدة مؤتمرات إقميمية .كاف نتاجيا

(إعالف إسطنبكؿ) كالذم كاف يرجك عدـ نشكب الحرب .كعمى الرغـ مف أف بعض المحمميف في

الكليات المتحدة كتركيا اعتبركا أف الدافع الكامف كراء ىذه المبادرات كاف إسالميان ،إل أف الكاقع
يندرج بعكس ذلؾ ،كأف منطمؽ ىذه المبادرات كاف ذاتيان ،ككفقان لممصالح الخاصة بكؿ قطر(.كىك
ما أدل إلى حالة مف الخالؼ بيف كالن مف تركيا كالكليات المتحدة األمريكية(.تشيبنار)24 :2008،
كىنا كاف سبب رفض المجمس الكطني التركي الكبير لمحرب لألسباب التالية( :تكفيؽ)4 :2008 ،
أ -سعي حككمة عبد ا﵀ غكؿ إلى حشد مكقؼ عربي إقميمي إلى كقؼ الحرب.
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
التركوة
ب-الخارجوةى
أمى العاـ التركي اشتراؾ تركيا في الحرب.
معارضة الر

العربوةى مف نتائج الحرب ،األمر الذم قد يؤدم إلى استغالؿ أكراد العراؽ ،كاعالف
المملكةى التركي
تجاهىالتخكؼ
ت-
الدعودوة
كردية شماؿ العراؽ مما يمدد الفكرة لدل األكراد في جنكب شرؽ األناضكؿ.
دكلة

ث -خشية تركيا مف ىجرة أكراد العراؽ إلى تركيا.

ج -إف الحرب ستكبد تركيا خسائر اقتصادية بعد الخسائر التي تكبدتيا أنقرة جراء حرب الخميج
الثانية كالتي قدرت بحكالي( )40مميار دكلر.

ح -النسجاـ بيف المكقؼ التركي كالمكقؼ األكركبي التي قادتو كؿ مف فرنسا كألمانيا الرافض
لمحرب ،في ظؿ رغبة تركية بالنضماـ لالتحاد األكركبي مما يعبر عف النسجاـ كالتفاؽ
التاـ حياؿ المكقؼ تجاه العراؽ.
كحياؿ التقارب التركي السعكدم في الممفات المشتركة كلسيما العراؽ ذات البعد األىـ،

و
مؤتمر لدعـ الشعب العراقي في إسطنبكؿ ضـ المجمكعات
قامت تركيا سنة ()2006ـ بتنظيـ

لمسنة؛ كاستيداؼ
ٌ
السنية عبر العالـ اإلسالمي .كسمط المؤتمر الضكء عمى التيميش المنيجي ٌ
السنة كاألئمة كالمناطؽ كالجكامع كتصفية الرجاؿ كالنساء استنادنا إلى ىكيتيـ ،كذلؾ كفؽ
العمماء ٌ

البياف الختامي لممؤتمر الذم بث عمى المكقع اإللكتركني (لييئة عمماء المسمميف) ككاف مف بيف
المشاركيف في مؤتمر إسطنبكؿ الشيخ نصير بف سميماف العمر ،كىك إسالمي سعكدم نافذ ،الذم

السنة في أنحاء الشرؽ
تحرؾ العرب ٌ
أصدر بياننا مكقٌعنا مف ( )38رجؿ ديف سعكدينا بار ناز يدعك إلى ٌ
سنة .يتجمى مف ذلؾ الرافعة السنية بينيما(تشيبنار،
األكسط ضد شيعة العراؽ ،كالى دعـ العرب ال ٌ
.)29 :2008

 -2المتغيرات الجديدة والميددات المشتركة:

أ -تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) والتحالف الدولي:
ٌشكؿ ظيكر تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كسكريا عامالن محف ناز لمتقارب التركي

السعكدم في إطار البيئة اإلقميمية كالدكلية ،كفي ظؿ التيديد الدكلي ،التي ل يمكف لكمييما إغفالو
كلسيما لدل الكليات المتحدة األمريكية ،فالمنطقة تتشكؿ بطريقة تتجو نحك إقامة التحالفات كتفجر

الممفات ،خاصة عقب أحداث الربيع العربي( ،األمر الذم دفع لتشكيؿ التحالؼ الدكلي) لمحاربة
تنظيـ الدكلة كالتي تشارؾ فيو كؿ مف تركيا كالسعكدية ،فالممؼ السكرم كالعراقي تعتبراف ذات بعد

جكىرم بيف تركيا كالسعكدية في اإلقميـ نتيجة حالة التيديد المشترؾ لألمف القكمي ،كالذم جعؿ

البيئة اإلقميمية في حاؿ مف الشقاؽ السياسي بيف تمؾ األطراؼ (تركيا-إيراف -السعكدية) .كمصدر
تيديد عالمي (إرشيد.)10 :2016 ،
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
الخارجوةى
التركوةىرقعة الصراع ،إلى باقي اإلقميـ عمى قاعدة العداء السياسي كالمذىبي مف قبؿ
إف امتداد

العربوةى
المملكةى
أف تجد نفسيا مع تركيا في حالة تحالؼ لتجنب المخاطر القائمة في المنطقة،
السعكدية
تجاهىدفع
إيراف،

داىما عمى أمف
الدعودوة القكمي .فداعش" كالتنظيمات "الجيادية" األخرل تشكؿ خط نار
كالتي تيدد أمنيا
ن
كبأف
أف إيراف ىي المصدر األكبر لتيديد أمف المنطقة كاستقرارىاٌ ،
المنطقة كالعالـ ،فإنيا ترل ٌ

األكلكية ينبغي أف تككف لمتصدم ألنشطتيا كأنشطة ككالئيا (أنصارىا) المزعزعة لالستقرار.
أف إدارة أكباما قد رىنت سياساتيا في المنطقة لمصمحة نجاح التفاؽ النككم
كتتخكؼ السعكدية مف ٌ
مع إيراف (يشمطاش كثمجي. )6 :2013 ،

ب -الطموح اإليراني وأىمية التقارب:
في خضـ ىذه التغييرات الجيبكلكتكية الميمة في المنطقة كلسيما العراؽ كالمتأتية مف

تدخؿ عسكرم خارجي أطاح معادلت القكة فييا  -أم الغزك األميركي  -جاء الرئيس أحمدم نجاد

إلى السمطة في إيراف) في عاـ()2005ـ كبدأت تتبمكر لديو فكرة مشركع إقميمي إيراني مييمف يمتد
اسعا
إلى الشماؿ مف جزيرة العرب .فإطاحة صداـ حسيف كحكـ "السنة" في بغداد فتحت الباب ك ن
أماـ إيراف لمسيطرة ليس فقط عمى العراؽ ،بؿ لفسح المجاؿ أماـ رؤية طمكحة في طيراف لمييمنة
اإلقميمية عبر شبكة تحالفات نسجت عمى امتداد عقكد (قبالف. )18 :2015 ،
فإف
فإذا كاف السعكديكف يعتبركف أف خطيئة أميركا في إىماؿ سكرية ىدية إليرافٌ ،
خطيئتيا في العراؽ إزاحة الرئيس العراقي صداـ حسيف عاـ ( ، 2003كانت ىدية ثمينة لطيراف.

عكضا عف التصارع بعدكانية مع القكة اإليرانية كما تفعؿ في بالد الشاـ ،انتيجت السعكدية
كلكف
ن
سياسة غير فاعمة تمثمت في احتكاء األضرار في العراؽ أك الحتكاء "الستاتيكي" .فنظ انر لألكثرية

الشيعية في البالد ،أقر المسؤكلكف السعكديكف س نار بأنيـ يقكمكف بمعبة خاسرة في محاكلة كقؼ نفكذ

إيرف كتجريدىا مف الشبكات المحمية أك المداخؿ أك القدرة التي تتمتع بيا( .فردريؾ كيرم:2015 ،
ا
.)10

كىنا دخكؿ ركسيا في ميداف المكاجية :كالتدخؿ في المنطقة العربية كلسيما العراؽ كسكريا،
جاءت أزمة "منطقة بعشيقة" العراقية التي دخمتيا القكات التركية إباف الثكرة السكرية كالتي جاءت
بتكافؽ مع العبادم رئيس الكزراء ،عمى أف تككف ساحة تدريب لمقكات المحاربة لداعش ،كبالتكافؽ

مع الكليات المتحدة األمريكية إلى أف أصبحت األزمة التركية مع ركسيا (إسقاط الطائرة الركسية)،

مؤثر في الضغط عمى نظاـ األسد
دكر ه
مف أىـ التحديات التي تكاجو تركيا كالتي كانت ليا ه
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
التركوةى
الخارجوةى
جعمت منو ركسيا أزمة مصالح مف خالؿ التكجو الركسي إلى بغداد لتضغط عمى
لركسيا،
الحميؼ
العربوة
تجاهى
مفى منطقة بعشيقة ذات السيطرة التركية( ،ارشيد.)13-10 :2016،
المملكةىكاتيا
بإخراج ق
تركيا
الدعودوة

األمر الذم أدل إلى التضارب في العالقة بيف العراؽ كتركيا ،حيث جمكد التكافؽ التركي السعكدم
عمى قضايا المنطقة كلسيما التمدد اإليراني ،الذم يطاؿ تمؾ العاصمتيف العراقية كالسكرية ،ىذا

بدكره يدفع إلى كجكد عنصر قكة لمبقاء التركي في األراضي العراقية ،ييعزز ذلؾ التكافؽ التركي
السعكدم عمى إنياء التكاجد اإليراني في العراؽ ،حيث اإلشارة ىنا لغة القكة التي تستخدميا ركسيا
في العراؽ كسكريا تنبع مف كجكد عنصر قكة (الحميؼ الركسي إليراف) ،يدفع بأف تجعؿ إيراف

ركسيا ىي األداة الغميظة ،ليا حتى تخرج نفسيا مف الحرج السياسي مع تركيا .األمر الذم يساىـ
في التقارب التركي السعكدم.

ثانياً -:سوريا:

"تشكؿ العالقات التركية -السكرية كاحدة مف التجميات النشطة لمتفاعالت اإلقميمية ،كقد طبعت

النظاـ اإلقميمي ببعض سماتيا ،كالنزاع كالعدائية كالمدارؾ السمبية كالصكر النمطية ،كالسياسات
المعاكسة ،كالنزكع إلى التحالفات اإلقميمية ،كعكامؿ التنافر كالتجاذب ،كالتأثر باألطراؼ الثالثة كما
يدعى بديناميات التغمغؿ كالختراؽ الخارجي"(،محفكظ.)4 :2011،

بدأت العالقات بيف تركيا كسكريا ،في بدايات الدكلة الجميكرية ،كالتي كانت تركيا كسكريا عمي
خالؼ فيما بينيما ،بسبب سمخ لكاء اإلسكندركف ،إباف الحتالؿ الفرنسي عمي يد أتاتكرؾ ،األمر

الذم جعؿ حالة مف العداء بينيما ،جاءت فترة الحتالؿ السكفيتي ألفغانستاف ،كالتي كانت سكريا
مؤيدةن ليذا التدخؿ الركسي ككف األخيرة حميفة مع الرئيس حافظ األسد ،حيث إف ىذه المرحمة
شيدت حالة مف التحكؿ ،كىي الثكرة اإلسالمية اإليرانية عاـ( ،)1979بدت سكريا كقتيا محك نار

حميفنا لركسيا كايراف ،كدكلة شرقية ،محكر العداء لمغرب كالتي كانت الركابط بيف الكليات المتحدة

كتركيا كالسعكدية في حالة مف التحالؼ ،حيث كانت تركيا الخط المتقدـ لمجابية السكفييت ٌإباف

الحرب الباردة ،باإلضافة لممؼ األكراد المتفجر ،كالتي عممت سكريا عمى استدعائيا لتمؾ الكرقة،
لمضغط عمي تركيا ،باحتكاء حزب العماؿ الكردستاني في أراضييا ،حتى جاءت فترة عاـ
()1998ـ(.رضكاف.)182-176 :2004،
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
الخارجوة
التركوةىأضنو عاـ ()1998ـ نقطة تحكؿ في العالقات التركية السكرية ،حيث انتقمت
شكمتى اتفاقية

العربوةى
ىذهتجاهى
حافة الحرب إلى كضع الستقرار الدائـ في تمؾ الفترة ،األمر الذم دفع ىذه
المملكةىمف
العالقات

الدعودوة تحكؿ في اإلقميـ الجغرافي ،كما شكؿ الحدث تغي انر ميمان في ساحة العالقات
العالقة إلى حالة

الدكلية ،كل سيما أف حالة التحكؿ التي سادت في تمؾ الفترة قد أثرت بشكؿ مباشر عمى العالقات
بينيما ،فالحدكد التركية السكرية تمثؿ أكبر حدكد فيما بينيما(،القدرة.)29-27 :2013،
-2التوجو التركي الجديد لسوريا:
جاءت السياسة الجديدة لتركيا في ظؿ العدالة كالتنمية ،تكلي اىتمامان كبي انر الى سكريا ،ك ىك

إنو ل ٌبد مف تغميب العقالنية ك الدبمكماسية مف خالؿ رؤية تحكـ الجكار الجغرافي فيما بينيما ،مف
ىنا يجب اف تككف ىناؾ حالة تعاكف مشترؾ بكؿ المجالت األمنية ك القتصادية ك الثقافية ،
فاإلرث التاريخي عامؿ ميـ يحكـ تمؾ النظرة ،فاإلمكانات المتكفرة لدل الدكلتيف تدفعيما لتعزيز

ذلؾ التعاكف المشترؾ ،نتيجة لستحقاقات الجغرافيا المفتكحة ك القتصادية ك الجيكسياسية .

(أكغمك.)437 :2010،

تقدمت العالقات التركية السكرية في تمؾ الفترة ،نتاج المصالح المشتركة لمدكلتيف بما يخص

الشأف العراقي ،إضافةن إلى رغبة سكريا تجاكز العزلة الدكلية التي فرضيا عمييا نظاـ بكش اإلبف

إثر ذلؾ ،كفي مجاؿ المياه ،قدمت سكريا تنازلت لتركيا بعد سنكات مف الخالفات حكؿ الحصص
المائية .كفي عاـ ()2007ـ ،كقعت الدكلتاف اتفاقية التبادؿ التجارم ،مما أدل إلى زيادة كبيرة في

التبادؿ التجارم بيف الدكلتيف ،كفي عاـ ()2009ـ ،ألغيت تأشيرات العبكر بيف الدكلتيف .إف
التحسف في عالقات تركيا كسكريا برز بشكؿ كبير مف خالؿ لعب تركيا لدكر مركزم بالتنسيؽ
بينيا كبيف إسرائيؿ في مفاكضات السالـ .كالذم كاف مف شأنو لعب تركيا لدكر الكسيط في المنطقة

إلحالؿ السالـ .إلى أف جاءت األزمة السكرية لتشكؿ تيديد كبير لتركيا(،قبالف.)20-15 :2015،
 -3السعودية وسوريا:

أما عمى صعيد العالقة السعكدية -السكرية تبدك عالقة تنافر مع النظاـ السكرم ،فترة ما قبؿ
الثكرة ،فقد كانت ىناؾ خالفات مباشرة بينيما مبطنة تارة ،كمعمنة تارة أخرل(تحكميا عالقة سكريا
بإيراف) ،ىذه العالقة ازدادت سكء بعد الثكرة السكرية ،حيث ىناؾ خطر كميدد لمسعكدية ،بكجكدىا
عمى حدكد مع إيراف كسكريا ،كاستدعاء األخير إليراف كحميؼ لمدفاع عنيا ،بدكره يشكؿ تيديدان
كبير عمى المممكة السعكدية(،فريدريؾ كيرم.)6 :2015،
ان
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
األزمةالتركوةى
ثالثاً:الخارجوةى
السورية
تجاهىالمملكةىالعربوةى

جاءت ثكرات الربيع العربي كنقطة تحكؿ مركزية في منطقة الشرؽ األكسط ،مطالبة
الدعودوة

بالحريات كرفع الشعارات المطالبة بالحرية مف قبؿ الجماىير العربية ،كىك ما تناغـ مع التكجو
كالحضكر التركي في المنطقة العربية نتيجة بناء سياسة خارجية قكية ،الذم كاف يرجكا التغير في

جسـ النظاـ العربي ،اىتمت تركيا بنقطة التحكؿ ىذه ،عمى اعتبارىا نقطة ارتكاز أيضان لمعمؿ

عمى كقكفيا إلى جانب الشعكب العربية (في التغير) كىك ما يؤكده صانع القرار في تركيا( ،ثمجي

كيشمطاش.)6 :2013 ،

كبير بالنسبة لمسعكدية  ،األمر الذم دفعيا لمتشارؾ كالتعاكف
كلقد ش ٌكمت األزمة السكرية قمقان ان

مع القكل الفاعمة في المنطقة  ،كتعزيز الجيكد الدكلية مف أجؿ حماية حدكدىا التي باتت ميددة

مف قبؿ إيراف .فقد ميٌدت الطريؽ لعداء إستراتيجي جديد بيف األطراؼ اإلقميمية مثؿ السعكدية
كايراف كتركيا .كيعد ذلؾ بمثابة القكة الدافعة الرئيسة كراء النتائج الكارثية لمقتؿ الجماعي لممدنييف

كنزكح اآللؼ مف الشعب السكرم.

كبيذا ينظر إلى العالقات التركية السعكدية  ،بأف المدخؿ الرئيس ليا في سكريا ،فمف خالؿ

الرافعة السنية ك التنافس عمى قيادة العالـ اإلسالمي  ،دفع العالقة نحك التكجو إلى المكاجية

لبد
اإليرانية في سكريا ،كدكلة ثكرة عمى حدكد الربط التركي السعكدم ببعده الجيكستراتيجي .فإنو ى
مف تكاتؼ الجيكد اإلقميمية لمقكل المركزية في المنطقة مف تكجيو كتكحيد اىدافيا لحماية
مصالحيا ،فإيراف تقاتؿ باستماتة في سكريا كبعد تكسعي كجكار جغرافي  ،يحكميا في المقابؿ تيديد

قكمي لتركيا مف خالؿ كجكدىا عمى الحدكد معيا.
إف ما يدفع العجمة لمتقارب التركي السعكدم ،الممؼ السكرم بأىمية كبيرة ،كىك ما صرح بو

كزير الخارجية السعكدم مع نظيره التركي ،عقب لقاء القمة بينيما(:كىك اإلعالف عف مجمس تعاكف

إستراتيجي ،حيث قاؿ :إ نو يشمؿ التنسيؽ بشكؿ أكبر في ظؿ الظركؼ كالتحديات التي تكاجييا،

في سكريا كالعراؽ أك اليمف أك ليبيا) سكاء فيما يتعمؽ باإلرىاب أك التطرؼ ،أك التدخالت اإليرانية

السمبية في المنطقة ،ىنا :تأتي اإلشارة إلي تنظيـ الدكلة اإلسالمية ،كالذم يعتبر ميددان خطي انر يقؼ
عمى الحدكد السعكدية التركية(،الحياة ،مكقع الكتركني.)2016:

كفي ظؿ ىذه المتغيرات اإلقميمية الجديدة ،تزامف مع كصكؿ الممؾ سميماف لمحكـ – كتثبيت نظاـ

العدالة كالتنمية في الحكـ ،األمر الذم أدم إلى تشكيؿ مجمس التعاكف اإلستراتيجي ،والذي تكمن
أىدافو في التالي:
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
التركوةى
الخارجوةى
لتركيا مف خالؿ كجكده في سكريا فإنو يمثؿ تيديدان عمى الحدكد مع تركيا.
الركسي
أ -التيديد

العربوةى
ب-تجاهى
في سكريا ك الذم يضع السعكدية بيف فكي كماشة في حصارىا ليا مف اتجاه
المملكةيىراني
الكجكد اإل

الدعودوةثـ تأتي الحدكد الجنكبية (اليمف) مما ييددىا جيبكلكتككيا كىك مدعاة لمتقارب مع
إيراف ك سكريا،
تركيا.

ت -التحالؼ التركي مع القكل المؤثرة في المنطقة لتحقيؽ تكازف لحماية أىدافيا كمصالحيا كىك

السعكدية كبعد سني ك مقارب كمشترؾ في المصالح.

ث -الكليات المتحدة األمريكية كدكرىا في الممؼ السكرم ،كالتي ىي جزء ميـ ك كبير مف الصراع

الركس األمريكي  ،يدفع بكجكد تقارب مع حمفاء أمريكا في اإلقميـ لتحقيؽ ذلؾ التكازف ك ىما تركيا
كالسعكدية .

ث -الممؼ الكردم ذات أىمية  ،كالذم يشكؿ تيدم قكمي لتركيا ك التي باتت ركسيا تدعـ حزب

العماؿ الكردستاني ،بالسالح عمنان إلرباؾ البيئة الداخمية التركية .

أما الجيود التركية السعودية في احتواء األزمة السورية فيي عمى النحو اآلتي:

أ -عمى صعيد الموقف التركي:
-

التدريب الميداني لمقكات في منطقة بعشيقة العراقية.

-

احتضاف الالجئيف السكرييف.

-

الدعـ المالي كالسالح.

-

المكاقؼ السياسية مف بشار األسد.

-

المكقؼ السياسي :ضد بشار األسد كمع إنياء حكمو ،فالسعكدية تبذؿ جيدنا كبي نار إلنياء

-

المكقؼ الميداني :فإف السعكدية تدعـ المعارضة السكرية بكؿ الكسائؿ الالزمة.

ب -عمى صعيد الموقف السعودي:
األزمة السكرية.

إف ما يجرم في ساحة الشرؽ األكسط ،أمر يدفع العجمة لحالة مف التغير الجكىرم في شكؿ

المنطقة في المرحمة المقبمة ،ىذا في ظؿ الكاقع الحالي المكجكد يظير حقيقة الكضع المغاير لما
كاف الكاقع عميو في السابؽ ،فحالة التناقض في التحالفات السابقة مع القكل الكبرل تتحكؿ إلى

حالة مف العداء أك عمى األقؿ ل كجكد لتصكر حقيقي كاضح بيف التحالفات كالقكم الفاعمة ،كدخكؿ

األصدقاء في تحالفات مع األعداء ،كالحمفاء اإلقميميف حمفاء في دائرة اإلقميـ اآلخر الذم يتبع
لمعسكر غير األخر.
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
الخارجوةى
التركوةىالمحددات الدولية
الثالث-:
المبحث
تجاهىالمملكةىالعربوةى

تمييد:

الدعودوة

تمثؿ الكليات المتحدة األمريكية نقطة ارتكاز ىامة في القارب التركي السعكدم ،لما ليا مف
دكر كبير في العالقات الستراتيجية كالتاريخية ،بينيا كبيف كؿ مف تركيا كالسعكدية ،كما أكركبا

كركسيا ،كدكؿ منافسة لتركيا كمف خالليا تعمؿ األخيرة عمي تحقيؽ التكازف كالتقارب في تمؾ

الممفات.

أوالً -:الواليات المتحدة األمريكية:

بعد نياية الحرب العالمية الثانية ،كاباف الحرب الباردة بيف المعسكريف الشرقي كالغربي،

عممت الكليات المتحدة األمريكية عمى التكغؿ في منطقة الشرؽ األكسط لبعدىا الحيكم

كاإلستراتيجي ،ىذا أيضنا لمنع تدفؽ النفكذ الركسي عمى تمؾ المنطقة التي ىي جزء مف أطماعيـ،

فكانت تركيا في تمؾ الفترة قد أسست لدكلة الجميكرية ،بعد سقكط الدكلة العثمانية ،كتكجييا نحك

الغرب كاف في أكجو ،كنظ انر لمكقعا اإلستراتيجي الذم يتكسط القارات الثالث ،كتقاطعان مع
مصالحيا لمكاجية العدك المشترؾ التحاد السكفيتي الذم قد أرىؽ تركيا لمدة قرنيف مف الزمف،

فقامت بدمج تركيا في اإلستراتيجية األمريكية ،كربطيا بأحالفيا العسكرية كجعميا دكلة مركزية ،فقد
تـ دمجيا كدكلة أساس في حمؼ بغداد الذم يضـ بعض الدكؿ المشرقية ،كثـ النضماـ إلى حمؼ

الناتك(.حسكف)338-334 :2010 ،

إف ال محطات كالقكاعد العسكرية األمريكية المنتشرة في األراضي التركية كالتحديث كالتطكير
الذم شيدتو القكات المسمحة دفع بتركيا أف تككف ضمف المعسكر الغربي ،كأف تفسح المجاؿ
لمكليات المتحدة بالتدخؿ في شؤكنيا العسكرية األمر الذم ظيرت تجمياتو في التالي:

(الزبيدم:)164 :2012،

أ -دفع الكجكد العسكرم األمريكي في األراضي التركية إلى فسح المجاؿ أماميا لمتدخؿ في الشأف
التركي ،بيدؼ ضماف المصالح األمريكية كالحفاظ عمييا مما جعؿ األراضي التركية مف خالؿ

استيدافيا مف التحاد السكفيتي ىدفان مف األىداؼ األمريكية كمنظكمة دفاعية.
انحياز كام هؿ في المجاؿ العسكرم الذم بقي ضمف المنظكمة الغربية
ب -لقد ترتب عمى تركيا
ه
فعممت بعض الدكؿ الغربية عمى تعزيز ذلؾ مف خالؿ نقؿ رأس الماؿ العسكرم ،لتعزيز
القدرات العسكرية التركية كدكلة مف دكؿ حمؼ الشماؿ األطمسي.
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الفصلىالرابعى
محدداتىالدوادةى
يادةالتركوةى
الخارجوةى
األعباء عمى القكات المسمحة مف حيث الجيد كالنفقات التي تضمف حماية الكجكد
ت -ز
العربوةى
تجاهى
تركيا بكؿ الكسائؿ ،مما دفع الكليات المتحدة األمريكية بالعمؿ عمى زيادة
المملكةى في
األمريكي
الدعودوة
العسكرية بشكؿ سنكم.
المكازنة

ففي تقرير لممخابرات األمريكية اعتبر فيو تركيا النقطة األساسية في منطقة الشرؽ األكسط،

كخط ميـ لمكاجية السكفييت ،كىذا يظير أف الستراتيجية األمريكية في تركيا قائمة في أساسيا

عمى الجانب العسكرم كاألمني كقاعدة عسكرية ،كخط دفاع أمامي لمكجكد األمريكي مف خالؿ
الدفاع عف المصالح األمريكية في منطقة الشرؽ األكسط( ،الزبيدم.)118 :2012

كقد عممت الستراتيجية األمريكية عمي تأميف فاعمية الدكر التركي مما يؤدم إلى تحقيؽ
أىداؼ استراتيجية ليا مف خالؿ( :الغرير:)110 :2010 ،
أ -ككنيا عنصر استقرار رئيسنا في البحر األسكد.

ب -سيطرتيا عمي المضايؽ في منطقة البحر األسكد كمضيؽ الدردنيؿ.
ت -المرساة الجنكبية الشرقية لمنظمة لحمؼ الشماؿ األطمسي.

ث-العنصر المكازف لركسيا في المنطقة الجنكبية الشرقية كخط دفاع أمامي كالتي تضمف
منطقة القكقاز.

ج -نقؿ النمكذج الغربي لمبمداف الشرقية كالمستقمة في جكارىا.
لكف بعد كصكؿ حزب العدالة كالتنمية لمحكـ عاـ ()2002ـ ،كالذم تزامف مع أحداث

الحادم عشر مف سبتمبر عاـ()2000ـ ،دخؿ متغير جديد في البيئة الداخمية التركية ،بفكز
الحزب  ،ذك الكجو البراغماتي الذم يراعي قكاعد المعبة في بيئة العالقات الدكلية كيحافظ عمى
المصالح العميا لمبالد ،كما يتناغـ بفكره مع مبادئ العممانية التي تسير عمييا الدكلة التركية ،مف

خالؿ تعزيز حالة الديمقراطية السائدة في البيئة الداخمية التركية ،كتطبيؽ مبدأ -الشعب سيد

المكقؼ ،ليضمف بذلؾ تحييد المعارضيف ،ككسب التأييد الشعبي(،محفكظ.)62 ،56 :2012،

فكاف أكؿ اختبار حقيقي لحزب العدالة كالتنمية ،أماـ البيئة الداخمية التركية كدكؿ الجكار

الجغرافي كدكؿ حمؼ الشماؿ األطمسي سيما الكليات المتحدة األمريكية ،كىك إعالف الكليات

المتحدة شف حرب عمى العراؽ ،نتيجة امتالؾ األخيرة أسمحة الدمار الشامؿ ،األمر الذم كضع

الحزب عمي المحؾ أماـ الرأم العاـ الرافض ليذه الحرب ،كاستدعي لالستفتاء شعبي كتصكيت
برلماني ليحدد مصير المشاركة األمر الذم قيكبؿ بالرفض الجماىيرم(الرأم العاـ كاألحزاب
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الرسمي(البرلماف) ،لدخكؿ تركيا في غمار الغزك األمريكي عمى العراؽ مف خالؿ
السياسية)

العربوة
المملكةى
تجاهى
نكرى الديف)246 ،237 :2008،
اضييا( .
استخداـ أر
الدعودوة

 -1الواليات المتحدة وأىمية تركيا والسعودية:
كىنا يمكف ربط العالقات األمريكية مع كؿ مف تركيا كالسعكدية في ىذا السياؽ ،فإف ىناؾ

رؤيةن استراتيجيةن تتبعيا الكليات المتحدة األمريكية في الشرؽ األكسط ،تجاه مركزيتاف ذات أىمية

كضعا ميمنا في السياسة
كبيرة ليا فاألكلي بأبعادىا المختمفة كالتي سبؽ ذكرىا كالثانية ،تحتؿ
ن
الخارجية األمريكية .في امتالكيا ألكثر مف ثمث الحتياطات النفطية العالمية ،ستحتفظ السعكدية
بقدرتيا عمى أف تككف أكبر منتج نفطي في العالـ في القرف الحادم كالعشريف ،عندما ستككف

فكقعا لالتجاىات
كثير عمى األرجح.
المكارد البتركلية لعدد مف المنتجيف اآلخريف قد تضاءلت نا
ن
الحالية؛ مف المحتمؿ أف يصؿ إنتاج النفط العالمي ،إلى أعمى مستكل لو بيف كؿ مف الكليات
المتحدة كتركيا كالسعكدية(،كامؿ :2003:ق).

في الفترة السابقة كانت الحتياجات العالمية لمنفط مرتفعة ،كبالتالي فإنو سيخفؽ في تمبية
حاليا .كترتكز السياسة األمريكية تجاه المممكة عمى
الطمب العالمي عمى النفط بأسعار تعتبر مقبكلة ن
أيضا أىدا نفا سياسية كعسكرية.
تكليفة مف المصالح ،تشمؿ أىدا نفا اقتصادية كتجارية ،كما تشمؿ ن

كنظر ألىمية المممكة كمنتج لمنفط ككقكة في الشرؽ األكسط ،فإف الكليات المتحدة تنظر إلى
نا
السعكدية كقائد لدكؿ شبو الجزيرة العربية ،كنجحت السياسة األمريكية إلى تشجيع الستقرار فيما
بيف الدكؿ العربية المكجكدة في ىذه المنطقة تحت القيادة السعكدية .كقد حددت المصالح األمريكية

بيدؼ استمرار حرية كصكؿ الكليات المتحدة إلى إعادة استثمار الفكائض المالية السعكدية الناجمة
عف بيع النفط المشاركة األمريكية في نشاطات تحديث السعكدية( .فريدريؾ كيرم)9 :2015،

عددا مف التجاىات الجديدة تتحدل ىيمنة السعكدية المديدة عمى النفط.
أف ثمة ن
مف الكاضح ٌ
نقصا في الطمب العالمي ،كعكدة دخكؿ النفط الميبي الخاـ إلى السكؽ العالمية،
فالرياض تكاجو ن

كازدياد إنتاج إيراف مع تخفيؼ العقكبات .كقد ينزلؽ المكقؼ السعكدم أكثر في حاؿ كصؿ العراؽ
إلى إمكاناتو اإلنتاجية الكاممة .كربما يجبر إنتاج الكليات المتحدة مف الصخر الزيتي كالذم يتكقع
أف يبمغ ذركتو عاـ ()2018ـ منظمة الدكؿ المصدرة لمنفط "أكبؾ" عمى تخفيض اإلنتاج بصكرة
أكبر خالؿ السنكات القميمة القادمة .كمع ذلؾ ،ل ينبغي المغالة في ىذه التجاىات؛ فالسعكدية
جدا بالنسبة إلى الكليات
تحتفظ بقكة ىائمة كمنتًج يتحكـ بعالـ النفط ،كصادراتيا النفطية ميمة ن
المتحدة(،الخاطر.)8-6 :2015،
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محدداتىالدوادةى

التركوةى الحالي في العالقة التركية كالسعكدية  -األميركية بالدرجة األكلى بتبايف
الخارجوةى التكتٌر
يتعمؽ
العربوةى
حساباتالمملكةى
تجاهى
أكلكياتيما ،خصكصان في السياؽ السكرم ،ففي حيف تريد تركيا أف تتضمف
الطرفيف ك

الدعودوة
فإف الكليات المتحدة ترل في ذلؾ
ال ا
سترتيجية الكمية في سكرية إسقاط نظاـ السكرم بشار األسدٌ ،
أمر خارج نطاؽ أىداؼ حربيا الجديدة في الشرؽ األكسط .كعمى الرغـ مف محاكلة كزير الخارجية
نا

فإف الكاقع
األميركي جكف كيرم نفي كجكد تبايف" بيف مكاقؼ الطرفيف في الحرب عمى "داعش"ٌ ،
اتر لتقارير إعالمية أميركية تنقؿ عف مسؤكليف أميركييف ،دكف
غير ذلؾ .أضؼ إلى ذلؾ ،ىناؾ تك نا
تسميتيـ ،تؤكد كجكد ىذه الخالفات ك"خيبة األمؿ" األميركية بتركيا .مبادرة الكليات المتحدة إلى

األكرد عبر إسقاط السالح ليـ جكا مف دكف أدنى اعتبار لممعارضة التركية ليذا
ا
تسميح المقاتميف
و
و
األكرد في عيف العرب .كنعرض
ا
طفيؼ لميزاف القكل لمصمحة المقاتميف
بتغيير
األمر ،ميما سمح
في ما يمي خمفيات تبايف مكاقؼ الطرفيف في سكرية كالذم ٌبينو الكضع الميداني في عيف
العرب(.المركز العربي لألبحاث)2 :2014،
أما عمى صعيد التراجع في دعـ الكليات المتحدة في كجو التيديدات اإلقميمية كاألحادية تجاه

ستطيع الخركج مف العباءة األمريكية كستكاصؿ انتياج سياسات
السعكدية ،فإف السعكدية لف ت
ى
و
تفضيؿ تدريجي نحك التحكط
تتماشى مع الخطكط العريضة لستراتيجية الكليات المتحدة ،لكف مع

كاألحادية سيصطدـ في بعض الحالت مع مصالح الكليات المتحدة .كمع ذلؾ ،تبقى كاشنطف في

المحصمة النيائية ىي الالعب الكحيد في الميداف .كل يممؾ أحد مف البمداف التي تخطب كد
المممكة السعكدية القدرة الحقيقية أك قكة اإلرادة ليحؿ محؿ الكليات المتحدة ،لقد أنجز الكثير نحك

استقالؿ أمريكيا في مجاؿ الطاقة؛ مما أدل إلى فتكر عالقاتيا مع السعكدية(،قبالف.)20 :2015،

كحسب ما يرل جماؿ خاشقجي :حياؿ المكقؼ األمريكي السعكدم أف التيديد لألمف القكمي

يقع عمى السعكدية ،كليس عمى الكليات المتح دة األمريكية ،كلك انتظرت السعكدية التدخؿ األمريكي

في التيديدات لمسعكدية لكاف الحكثيكف في قمب المممكة ،فاألمر في سكريا يجب أف يعالج سكاء

برضا األمريكاف أك بغيره ،كىنا اإلشارة لمتحالؼ التركي السعكدم (خاشقجي ،الجزيرة.)2016 :

كيرم الباحث :أنو في ظؿ إدراؾ القيادة التركية ،كعدـ إغفاليا السمكؾ األمريكي ،فإنيا تعمؿ

عمى سياسة إحراز النقاط كتفكيت الفرص ،في القضايا عمى قاعدة المصالح كالرؤية الستراتيجية

لتركيا ،فكسب كد السعكدية مف قبؿ تركيا ىك كرقة ذات أىمية ،كل سيما التكقيت الحالي ،كبالتالي
فإف استطاعت تركيا أف تؤثر عمى سياسات المممكة كل سيما اإلقميمية ،كتقديـ المشكرة ،فيذا بدكره

يجعؿ المنطقة في حالة استقرار عمى ىذا الكاقع لكعي مدركاتو لدخكؿ في حالة تحسيف كاصالح
كاف لزمت البعد العسكرم.
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التركوةى
الخارجوةى
األوروبي:
االتحاد
ثانياً-:

العربوةى
المملكةى
دكلة شرؽ أكسطية ،كما أنيا دكلة أكركبية لكجكد جزء منيا داخؿ أكركبا في
تركيا
تجاهى تعد
الدعودوة

منطقة البسفكر ،كىي كذلؾ جزء مف اإلستراتيجية الغربية ،فمنذ تأسيس الجميكرية عاـ()1923ـ،

اختمفت تركيا في تكجياتيا مف الشرؽ إلى الغرب ،باتباع سياسة إدارة الظير ،كقد تمثؿ التكجو
التركي لممنظكمة األكركبية في تغير اليكية اإلسالمية لتركيا ،كاخراجيا مف قكقعة الدكلة العثمانية،
ثكب
ىذا األمر دفع بتركيا إلي تبني ىكية جديدة كثقافة جديدة عمي الطراز الغربي ،فكاف ال ي

األكركبي بالنسبة لتركيا ،ذا أىمية كبيرة ،في ذلؾ الكقت في ظؿ متغيرات داخمية أثرت عمي
التكجيات التركية(.الغريرم)92 :2010،

إف التكجو التركي مف النضماـ لالتحاد األكركبي،

له

أبعاد مختمفة سيما العسكرية

كالقتصادية ،فالبعد العسكرم لمعالقة كاف يحدد في ظؿ اإلستراتيجية الغربية التكسعية لحمؼ
األطمسي ،ككنيا جزء ل يتج أز مف سمسمة البني األكركبية ،التي تعد أكثر استقاللية مف تمؾ الدكؿ

الناشئة كالميترئة .كالتي يمكف العتماد عمييا في ظؿ التيديدات الخارجية ،لجكار تركيا -كسكريا
كالعراؽ.

كالدافع القتصادم ل يبتعد كثي انر عف الدافع العسكرم ،بؿ عمي العكس قد يبدك ذا أىمية
أكبر بالنسبة لتركيا ،كبخاص وة كأف تركيا ل تممؾ إل القميؿ مف الحتياط النفطي كالغاز الطبيعي،
باإلضافة إلى تعزيز كتنكيع الصناعات التركية في ظؿ كجكد كـ كبير مف المكاد الخاـ لدييا ،كما

كبير لتنمية كارداتيا مف الطاقة كسد احتياجاتيا منيا( ،الغريرم.)93 :2010 ،
كبذلت جيدنا نا

تكجيت تركيا بطمب النضماـ إلى السكؽ األكركبية المشتركة عاـ ()1959ـ ،كتـ تجديده

النضماـ إلى المجمكعة األكركبية في الفترة األكزالية عاـ ()1987ـ ،فقد ظمت تركيا عمي تكاصؿ
دائـ في فترة ،ما قبؿ العدالة كالتنمية ،بالعمؿ عمى قبكليا كدكلة في التحاد األكركبي ،كفي عاـ

()1996ـ دخمت تركيا في اتفاؽ الكحدة الجمركية ثـ تـ ترشيحيا في العاـ ()1999ـ ،كدكلة
مرشحة لمتفاكض في الدخكؿ إلى التحاد األكركبي(،محفكظ.)190 :2012،

بقيت المحاكلت كما ىي مرتبطة  ،بالرؤية القتصادية كالعسكرية التي كانت تسعي ليا تركيا

لالنضماـ في ذلؾ الكقت(الفكر الكمالي -كالدكلة القكمية) إلى أف جاء حزب العدالة كالتنمية ،عمى

أسس الد كلة كقكمتييا ،لكف تركيا الجديدة التي تريد النضماـ إلى التحاد األكركبي في ىذا العيد،

نظرتيا مختمفة ،كمبادئيا مختمفة ،فيي عززت سياستيا الخارجية ،بحضكر قكم مع جميع األطراؼ

(تصفير المشكالت) ،لكف دكف المساس بيا كدكلة مركز ،ليا مكانتيا كحضكرىا الدكلي ،فمف تريد
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في ىذا اإلطار دخمت تركيا الجديدة في مفاكضات كمناكرات مع التحاد األكركبي .فقد
صادؽ المجمس األكركبي عاـ ()2000ـ ،عمى كثيقة شراكة النضماـ ،كالتي حددت الحدكد الدنيا
مف الشركط كاألىداؼ متكسطة المدة ،إلنجازىا مف قبؿ تركيا ،كقد نشرت المفكضية األكربية كثيقة

انضماـ في عاـ ()2001ـ  ،عمى إثرىا كافقت الحككمة التركية في نفس الشير عمى البرنامج
الكطني الخاص بالتزاماتيا ،لتمبية متطمبات النضماـ(لالتحاد) ،كفي قمة برككسؿ عاـ ()2004ـ،

ار يقضي ببدء مفاكضات العضكية مع تركيا في عاـ ()2005ـ ،كاشترط القرار التزاـ
اتخذت قرنا
تركيا بمعايير العضكية عند نياية التفاكض ،كقد بدأت المفاكضات الرسمية بيف الفريقيف كالتي
دخمت عممية التفاكض فييا في مرحمة شائكة كمعقدة(.أبك داير.)279 :2012،

كعمى الرغـ مف اإلصالحات الداخمية التي اشترطيا التحاد األكركبي عمى تركيا ،لكي تككف

مؤىمةن لمقبكؿ في عضكية التحاد كالتي قامت بتنفيذىا ،اصطدمت بالرفض األكركبي ككنيا لـ ترت ً
ؽ

إلى المكاصفات المطمكبة ،كمع استمرار الرفض األكركبي كاف عمى تركيا أف تستخدـ أكراؽ ضغط،

تؤثر في عممية المفاكضات الصعبة مع التحاد األكركبي كمحاكلت التكافؽ معو ،حيث رأت

الحككمة التركية أف التكجو إلى محيطيا اإلقميمي شرقنا كجنكبنا ل يتعارض مع تكجييا األصيؿ
شمالن كغربان ،بؿ قد يخدمو كيقدمو مف خالؿ إبراز أىمية الدكر التركي كقكة استقرار في الجكار

األكركبي ككيمزة كصؿ مع العالـ اإلسالمي ،كعمى ىذا األساس يتعيف عمى التحاد األكركبي أف
يشجع تركيا عمى حؿ النزاعات في جنكب القكقاز كالشرؽ األكسط لضماف استقرار ىذه المناطؽ
محؿ اىتماـ التحاد(،الشرقاكم.)9 :2012،

كمف ىنا :فقد لقي احتماؿ انضماـ تركيا إلى عضكية التحاد األكربي اىتمامان كبي انر لدل

المممكة العربية السعكدية حيث إف إصالح النظاـ السياسي كالقضائي عمى خمفية طمب تركيا

النضماـ إلى عضكية التحاد األكربي قد جعؿ منيا بمدنا فريدنا في الشرؽ األكسط .كبينما درجت
تركيا عمى المكازنة بيف فكضى األكضاع في الشرؽ األكسط كالسالـ كالستقرار في أكركبا يبدك أنيا

أخذت تقترب أكثر فأكثر مف التحاد األكربي ،كنتيج نة لذلؾ يبدك أف السياسة الخارجية التركية
أصبحت تكلي اىتمامان كبي انر بالمطالب المجتمعية (الخميج في عاـ.)158 :2004 ،

إف انفتاح تركيا عمى العالـ العربي كدكؿ الخميج ل يعد بديالن عف مساعي تركيا لالنضماـ

إلى التحاد األكركبي أك بسبب إغالؽ أبكاب أكركبا في كجو تركيا كما يعتقد البعض ،بؿ ىك جزء
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التركوةىعمى جميع التجاىات لتعزيز مكانة تركيا في المنطقة ،ألف النضماـ إلى
الخارجوةىالنفتاح
مف سياسة

العربوةى
تجاهىالمملكةى
خيار إستراتيجي لتركيا كل تراجع عنو .كل شؾ أف العالقات التركية -الخميجية
األكركبي
التحاد
الدعودوة
داعمة لتركيا في مفاكضاتيا مع التحاد األكركبي ،إضافةن إلى أف الحضكر التركي
المتينة ستككف

إيجابا عمى الشراكة التركية  -الخميجية كيعزز قكتيا(.أبك داير:2014،
القكم في أكركبا سينعكس
ن
)238

ثالثاً -:روسيا االتحادية:

تكمف الرؤية الركسية لألىمية اإلستراتيجية لتركيا فتتمثؿ في القناعة الركسية التامة بيذه
األىمية كبخاص وة أنيا جزء مف الحازـ اإلقميمي األخضر األمريكي ،كىذا ما يزعج ركسيا التحادية،
لكنيا حريصة أشد الحرص عمى عالقاتيا اإلستارتيجية مع تركيا ،ألف مكقع تركيا اإلستارتيجي
يشرؼ عمى البحر األكسط كيتحكـ في مضيؽ البسفكر ،كالدردنيؿ الذيف يمثالف الطريؽ البحرم

الكحيد لألسطكؿ الركسي مف البحر األسكد إلى المياه الكاقعة في بحار كخمجاف منطقة الشرؽ

األكسط .كىك مدعاة لمتنافس التركي الركسي ،كلسيما في منطقة آسيا كالكسطي(،ممكاكم:2013،
.)33

إف التعاكف التركي مع ركسيا في مجاؿ الطاقة كالذم بمغ ذركتو في الفترة الماضية ما بيف

عامي ()2015 ،2010ـ ،خمؽ حال نة مف التكازف في مجاؿ الطاقة كالمجاؿ النككم ،الذم اختؿ

لصالح إيراف كاسرائيؿ .حيث تسعى تركيا أف تككف المركز اإلقميمي القكم في مجاؿ الطاقة كل
سيما الغاز ،فيي تعتمد عمى عالقاتيما في اإلقميـ بالمشاريع القتصادية ،في مجاؿ الطاقة بيف

إيراف كأكركبا كحمقة كصؿ خاصة ىنا فإف تركيا تغطي نحك ثمثي احتياجاتيا مف الغاز
الركسي ،OXIMITY(.مكقع الكتركني)2015:
 -1الواقع الجديد والمتغيرات:
إف العامؿ الركسي في التأثير عمى حالة التقارب التركي السعكدم يظير عمى النحك اآلتي:

أ -عمى صعيد تركيا:

كمما سبؽ ذكره في مجاؿ التعاكف كالتنافس بينيما ،يندرج ىذا التنافس مف خالؿ كصكلو إلى
نزاع في منطقة الشرؽ األكسط ،سيما سكريا ،فقد جاءت المرحمة األخيرة بيف تركيا كركسيا بعد

إسقاط الطائرة ،لتمعب دك نار ميـ في التأثير في العالقة مع تركيا ،كالتي أدخمت تركيا كركسيا في

أزمة نتيج نة لذلؾ األمر ،الذم دفع بقطع العالقات (الدبمكماسية ،كالقتصادية) مف قبؿ
كركسيا ،RT(،مكقع الكتركني.)2015 :
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التركوةى
الرد التركي نتيجة التدخؿ الركسي المباشر في األزمة السكرية ،كالتي تمثؿ دكلة
الخارجوةى ذلؾ
يأتي

العربوةى
كمنطقة نفكذ كتيديد لتركيا كفي المقابؿ ىناؾ أىداؼ ركسية في سكريا تتمثؿ في
المملكةىليا،
تجاهىجغرافي
جكار
الدعودوة
ميناء طرطكس كمدخؿ إستراتيجي لممتكسط جعؿ حالة مف الصراع التركي الركسي،
السيطرة عمي

يأتي ذلؾ تناغمنا مع الدكر اإليراني في األزمة السكرية الذم يعتبر حميؼ لبشار األسد ،مف شأنو

أف يزيد حالة التكتر(،ارشيد.)4:2002 ،
ب -عمى صعيد السعودية:

في حيف أف العالقات السعكدية الركسية ،كانت عالقات فييا شيء مف التعاكف ،لكف لـ

تصؿ إلى حالة مف التطكر ذات األىمية أك التغير الممحكظ ،كمع ذلؾ ،كفي ظؿ المتغيرات
الجديدة ،تكقفت ىذه المكاسب المحدكدة بسبب المكاقؼ المتباينة تجاه األزمة السكرية ،كالعمميات

العسكرية ضد داعش كفي اليمف ،كبعض القضايا اإلقميمية األخرل .فيذه التناقضات تش ٌؿ تطكير

العالقات .كبالنظر إلى الكضع الحالي لمسياسات اإلقميمية ،لمسعكدية فإنيا تعمؿ عمى التكجو نحك
ركسيا(،قبالف.)20 :2015،

لكف ىذا التجاه لركسيا يندرج عمى اعتبارىا حميؼ إليراف ،كما ترجكه السعكدية في ذلؾ،

خمؽ تكازف بينيما .فالسعكدية تعتبر حميؼ تقميدم لمكليات المتحدة ،لكنيا تعمؿ عمى إبعاد إيراف
عف ركسيا ،مف خالؿ تحالؼ الكليات المتحدة معيا ،فدكر الحميؼ الركسي إليراف ،يشكؿ تيديدنا

عمى المممكة يتقاطع كالخالؼ التركي الركسي في إطار المصالح(،ميمككمياف،)14 :2016 ،

انظر ممحؽ رقـ (.)8
خاتمة:

إف البيئة اإلقميمية كالدكلية كاف ليا دكر كبير في التأثير عمي طبيعة العالقة بيف تركيا

كالسعكدية ،لما ليما مف أىمية كبيرة في المنطقة ،لمكقعيما السياسي كالجغرافي كالتاريخي ،كيتجسد
ذلؾ مف خالؿ األىمية التركية كالسعكدية بالنسبة لمكليات المتحدة األمريكية لما ليما مف أىمية

أمنية كاقتصادية ليا ،كيندرج في ذلؾ أىمية سكريا كالعراؽ بالنسبة لكؿ مف تركيا كالسعكدية ،ككذلؾ

الكليات المتحدة التي تحرؾ تمؾ السياسات كالخيارات.
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الدعودوة

انفصم اخلامس

سهوك تطبيق انسياسة اخلارجية
انرتكية جتاه انسعودية

المبحث األول -:البعد السياسي.
المبحث الثاني -:البعد القتصادم.
المبحث الثالث -:البعد العسكرم كاألمني.
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الدعودوة

الفصل الخامس:

سموك تطبيق السياسة الخارجية التركية تجاه السعودية.

مقدمة-:
ترسـ الدكؿ سياساتيا كأىدافيا بناء عمى مكقعيا كمقكماتيا ،كأىميتيا بالنسبة لجكارىا

الجغرافي كمكقعيا دكليا ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ عكامؿ عدة :كىي القتصاد كالسياسة كالعسكر،

كبناء عمى ذلؾ ترسـ الدكلة سياستيا الخارجية تجاه الدكؿ األخرل .ىذه
كاإلعالـ كمساحة الدكلة.
ن
األبعاد السياسية كالقتصادية كالعسكرية كالدينية ،ل يمكف إغفاليا مف قبؿ الدكلة في سياستيا
الخارجية مع الدكؿ األخرل ،لذلؾ تعمؿ تركيا في سياستيا الخارجية ،مع المممكة العربية السعكدية

بمكجب ىذه األبعاد.

عنصر ميمنا في سياسة تركيا الخارجية تجاه
نا
والذي تناول ىذا الفصل :ظيكر القتصاد

السعكدية ،مف خالؿ تعزيز التفاقيات بينيما ،كمف خالؿ الزيارات المتبادلة عمى أعمى مستكم في

الدكلة ،حيث بمغ حجـ التبادؿ التجارم بينيـ درجة كبيرة حتى نياية عاـ ()2015ـ ،كالذم أفرز
في نيايتو تشكيؿ مجمس تعاكف إستراتيجي ،بيدؼ تعزيز العالقات الثنائية كتحقيؽ المكانة

القميمية ،باإلضافة لمبعد العسكرم ،التي تركز عميو المممكة مف خالؿ مكاجو إيراف ،فالبعد
و
كبخاصة في ظؿ انخراطيا في المنطقة ،ككذلؾ ىك
العسكرم كاألمني يعتبر ىاجس بالنسبة لتركيا،
بمثابة أىمي ة كبيرة بالنسبة لمممكة استدعي منيا كفي ظؿ المتغير الجديد كصكؿ الممؾ سميماف إلى

السمطة عاـ ()2015ـ ،أف ترسـ عالقاتيا مع القكل المكازنة في القميـ عمى ىذا األساس.
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التركوةى-تجاهىالبعد السياسي لمسياسة الخارجية التركية تجاه المممكة العربية
الخارجوةىاألول:
المبحث
الدعودوة

السعودية.

تمييد:

عممت السياسة الخارجية التركية في عيد الحداثة كالتجدد ،عمى تحقيؽ الدبمكماسية المتناغمة،

كالتي تككف بمثابة مركنة في التعامؿ مع المتناقضات بشتي األشكاؿ ،كىك ما حققتو مع المممكة،

في تحقيؽ التفاؽ في نقاط التفاؽ كالقضية الفمسطينية ،كتيميشو كتحيده في ثكرات الربيع العربي

سيما التطكرات كالحراكات في مصر.

أوالً -:البعد الدبموماسي
تعتبر العالقات التركية السعكدية تاريخيان كحديثان عمى أنيا عالقات ،ممتدة بعامؿ

الزمف،

والتي بدأت عالقتيا مع الدكلة الكمالية الحديثة ،في عاـ ()1929ـ بعد تكقيع اتفاقية الصداقة بيف

البمديف ،كصكلن إلى المرحمة الجديدة في ظؿ حزب العدالة كالتنمية ،كالتي اعتمدت في سياستيا
الخارجية التكجو نحك الشرؽ دكف المساس بمصالحيا لدل الغرب .كىك األمر الذم كاف عامؿ فتكر

مع الشرؽ األكسط تاريخينا .بدأت ىذه العالقات تحضر بقكة ،في المنطقة العربية ،خاصة في ظؿ

ال متغيرات الجديدة ،كىنا اإلشارة لمعالقات الدبمكماسية التي عززت مف حضكر تركيا في
اإلقميـ(.العربية ،مكقع الكتركني)2016 :

ففي عاـ ()2006ـ زار الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز ممؾ المممكة العربية السعكدية أنقرة.

كالتي تعتبر ىذه الزيارة إلى تركيا بعد مركر  40عاـ عمى آخر زيارة يقكـ بيا ممؾ سعكدم ،كيعتبر
الممؾ عبد ا﵀ الذم يتميز بعالقاتو الجيدة مع العالـ الغربي(،صيدـ.)146 :2013 ،
كبعد الكصكؿ إلى مطار أنقرة ،حظي باستقباؿ رسمي حافؿ في القصر الجميكرم مف جانب

الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر ،كقد حضر المحادثات كفد تركي عالي المستكل ،ضـ كزير
الخارجية عبد ا﵀ غكؿ .كما استقبؿ الممؾ عبد ا﵀ رئيس الكزراء رجب طيب أردكغاف .كأشرؼ
الممؾ عبدا﵀ عمى مراسـ تكقيع عدد مف التفاقيات تيدؼ لمتعاكف في مجالت مثؿ الجمارؾ
كالتجارة كالنقؿ كالدفاع ،تأتي ىذه الزيارة في كقت يتصاعد فيو التكتر في الشرؽ األكسط ،كحظيت
زيارة العاىؿ السعكدم بتغطية إعالمية كاسعة ،ليس فقط لعتباراتيا التاريخية ،كلكف أيضان لفخامة

البركتكككؿ الذم حظى بكصكلو كاقامتو(،دالي نيكز ،مرجع الكتركني.)2006 :
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الخارجوةى
تجاهى عبد ا﵀ تركيا مرة أخرل في عاـ ()2007ـ لتينئة الرئيس عبد ا﵀ غكؿ
التركوةىالممؾ
كما زار

الدعودوةرئاسة الجميكرية ،كتبادؿ كجيات النظر مع السمطات التركية بشأف عممية السالـ
بمناسبة انتخابو ل
في الشرؽ األكسط .كقد استقبؿ الرئيس غكؿ الممؾ عبد ا﵀ في المطار كمنحو كساـ شرؼ الدكلة،

كالذم تـ منحو لسبعة فقط مف رجاؿ الدكؿ األجانب .مف جية أخرل أقييـ ىاحتفاؿ في قصر تشانكايا
الرئاسي ،كما منح الممؾ عبد ا﵀ كساـ الممؾ عبد العزيز مف الدرجة األكلى لمرئيس جكؿ ،كمنح
رئيس الكزراء أردكغاف كساـ الممؾ عبد العزيز .كخالؿ زيارتو الثانية ،أكد البمداف عمى ضركرة
تنكيع كتحسيف العالقات .ككقع الرئيس جكؿ كالممؾ عبد ا﵀ عمى مذكرة تفاىـ لتعزيز التعاكف

السياسي كالقتصادم ،ككذلؾ عمى اتفاقية لتجنب الزدكاج الضريبي .كتطابقت كجيات النظر حكؿ
قضايا الشرؽ األكسط ،المتعمقة بالقضايا الفمسطينية كالمبنانية كالعراقية كالكردية ،كعارض الطرفاف

الييمنة اإليرانية اإلقميمية ككذلؾ تدخؿ الكليات(.تكفيؽ)11 :2008،

كقد تـ اإلشارة إلى زيارة عاـ ()2008ـ ،كالتي تعتبر عالمة فارقة في عالقة تركيا مع دكؿ

الخميج كلسيما المممكة ،حيث كانت تيدؼ ىذه التفاقية إلي تعزيز الخريطة الجيكستراتيجية السنية
بعدما زادت التيديدات المشتركة لممنطقة ككؿ كلسيما العراؽ ،كالتكسع اإليراني ذك الطابع المذىبي،

المتمثؿ بالتشيع  ،كالطمكح الساعي لمتالؾ الطاقة النككية ،األمر الذم يشكؿ تيديدان ألمف دكؿ

الخميج العربي مف خالؿ المد الشيعي ،مما دفع بمجمس التعاكف الخميجي لمتحالؼ مع تركيا
صاحبة الرؤية الجديدة ،عمى اعتبار أنيا دكلة سنية قكية اقتصادينا كعسكرينا(.صيدـ:2012،
.)147

كعقب ىذا الحكار تفرعت منو لجنة مختصة مف خبراء مجمس التعاكف الخميجي .كنظراؤىـ

األتراؾ بمشاركة األمانة العامة لمجمس التعاكف بمقر األمانة العامة بالعاصمة السعكدية الرياض،
في الجتماع التحضيرم لمحكار بينيما .كمف خالؿ ذلؾ تـ إطالؽ حكار استراتيجي بيف أنقرة

كعكاصـ الخميج كاستعراض العالقات بيف دكؿ المجمس كتركيا كسرب دعميا كالدفع بيا قدمان،
كبخ و
اصية فيما يتعمؽ منيا بسير المفاكضات بيف الجانبيف بشأف إبراـ اتفاقية تجارة حرة بيف دكؿ
المجمس كتركيا) (تكفيؽ)14:2008 ،
كفي عاـ ()2009ـ زار الرئيس التركي (عبد ا﵀ غكؿ المممكة) العربية السعكدية ،بصحبة

كفد كبير لبحث القضايا اإلقميمية كالدكلية التي تيـ البمديف .كدعا جكؿ السعكدييف إلى الستثمار

في تركيا ،كالقدكـ لمتعميـ ،كالسياحة ،كالخدمات الصحية أيضنا .ككاف الممؾ عبد ا﵀ عمي رأس
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لتركي عبد ا﵀ جكؿ ،حيث كاف أكؿ رئيس دكلة إسالمية يخاطب مجمس
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الخارجوةى لمرئيس
المستقبميف

الدعودوة( ،رؤية تركية ،مكقع الكتركني.)2014 :
الشكرل السعكدم

استمرت العالقات الدبمكماسية بيف تركيا كالمممكة العربية السعكدية في التحسف ما بيف
عامي 2010ـ2011 ،ـ ،كتـ تبادؿ الزيارات بشكؿ منتظـ .فقد زار رئيس الكزراء التركي –آنذاؾ-

رجب طيب أردكغاف المممكة مرتيف في شيريف يناير كمارس مف العاـ ()2010ـ .كخالؿ زيارتو

الثانية يمنح جائزة الممؾ فيصؿ العالمية ،التي تعتبر بمثابة جائزة نكبؿ في العالـ العربي ،كذلؾ
تقدير لمكاقفو السياسية ،كل سيما مكقفو الشجاع مع الرئيس اإلسرائيمي” شمعكف بيريز” أثناء قمة
نا
منتدل دافكس في كانكف الثاني/يناير عاـ ()2009ـ(.الركابط ،مرجع الكتركني)2016 :

ىذا كقد شيد عاـ ()2015ـ ،نقم نة نكعية في العالقات بيف تركيا كالسعكدية ،حيث شيد

ثالث زيارات ،تيكج باتفاؽ الدكلتيف عمى إنشاء مجمس لمتعاكف اإلستراتيجي خالؿ الزيارة التي قاـ
بيا الرئيس التركي أردكغاف لممممكة ،في التاسع كالعشريف مف شير( ،)12كأجرل خالليا مباحثات
مع العاىؿ السعكدم الممؾ سمماف بف عبدالعزيز ،فيما تعد القمة الثالثة التي تجمعيـ خالؿ العاـ

الجارم ،كالثانية خالؿ شيريف ،بعد المباحثات التي جمعت بينيما عمى ىامش زيارة الممؾ سمماف،

إلى مدينة أنطاليا التركية( ،صباح ،العربي ،مكقع الكتركني.)2016:

ثانياً -:ثورات الربيع العربي:
 -1الرؤية التركية لمربيع العربي:
أثارت مكجة الثكرات التي شيدتيا الدكؿ العربية ،منذ بدايات العاـ ()2011ـ ،العديد مف

التساؤلت حكؿ أدكار مختمؼ الفاعميف فييا ،اقميميان كدكليا .كازداد في ىذا السياؽ أىمية تحميؿ
كيفية تعامؿ تركيا مع ىذه التغيرات كالتأثيرات المتكقعة ليا في المنطقة العربية .إذ تعد تركيا جزءنا

ال في منطقة الشرؽ األكسط( .مجيد)188 :2013 ،
رئيسنا كفاع ن

فمقد أدل ىذا الكاقع الجديد الى إعادة استدعاء الدكر التركي كنمكذج ميـ كمؤثر ،مع تجدد
الجدؿ حكؿ الستفادة مف التجربة التركية في تحديث رياح التغير في المنطقة العربية مف خالؿ
حقيقيا إلستراتيجية السياسة الخارجية
تحديا
الستفادة مف النمكذج التركي ،كىك األمر الذم شكؿ
ن
ن
التركية؛ فقد كانت الثكرات في العالـ العربي مرغكبة ،كلكنيا غير متكقعة بالنسبة ألنقرة( ،القدرة،
.)63 :2013
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ىك السبب في أف حككمة أردكغاف في البداية لـ تكف حاسمة بشأف كيفية
الخارجوةىككاف

الدعودوةالنتفاضات الشعبية ،مثميا في ذلؾ مثؿ حككمات معظـ دكؿ العالـ .كمع ذلؾ،
الستجابة ليذه
كاف ىناؾ شيء كاحد كاضح ،أل كىك الكقكؼ في صؼ المطالب الشعبية المشركعة في ىذه

الدكؿ .كمع ذلؾ ،اختمفت طريقة إظيار ىذه المساندة مف حالة ألخرل .ككاف ىذا يكضح كيؼ

ال لمتحديات التي كاجيت سياستو الخارجية في المنطقة نتيجة الصحكة العربية؛
استجاب أردكغاف فع ن
حتى انحاز إلى الشعكب التي كانت تثكر ضد الديكتاتكريات المدعكمة عبر عقكد طكيمة مف

الغرب(،ثمجي كيشمطاش.)4 :2013،

فمقد اعتبر كزير الخارجية التركي (أحمد داكد أكغمك) ىذا التغير ،بمثابة "تدفؽ طبيعي
يحدث في الثمانينيات
لمتاريخ" كحدث "عفكم" ك"ضركرم" جاء يمتأخ انر حيث كاف ينبغي أف ي
كالتسعينيات مف القرف الماضي .كعد "أكغمك" أف ما يجرم بالعالـ العربي "مسا انر طبيعيان لألمكر"،
كأف التحكلت التي تشيدىا دكؿ الشرؽ األكسط ناتج نة عف ضركرات اجتماعية ،مشددنا عمى كجكب

ابتعاد الزعماء العرب عف الكقكؼ أماـ رياح التغيير (مجيد.)192 :2013،

كيؤكد ىذه المكاقؼ :قياـ الرئيس التركي عبد ا﵀ غكؿ بزيارة الجميكرية العربية المصرية،

عمى اعتباره أكؿ رئيس يزكر مصر بعد تنحي الرئيس محمد حسني مبارؾ عف الحكـ ،ك قيامو

بالمقاء مع بعض قيادات مف اإلخكاف المسمميف ،كالبعض مف قيادات الثكرة الشبابية، ،فما حققتو

ثار كاضحة في الكسط العربي تحديد
القكة الناعمة التركية عمى صعيدىا الداخمي كالخارجي ،ترؾ آ ان

ان ،قبؿ كأثناء نشكب النتفاضات الشعبية العربية (صيدـ.)168 :2012 ،
ثـ زيارة رئيس الكزراء التركي رجب طيب أردكغاف

لمصر التي شكمت
تطكر ميمان
ان

بالنسبة لمعالقات ما بيف القاىرة كأنقرة ،كقفزة في التعاكف بيف الدكلتيف اإلسالميتيف الكبيرتيف .ك ىي

الزيارة األكلى ألركغاف بعد تنحي مبارؾ .خالليا مناقشو الحداث الجارية في المنطقة العربية

كاإلسالمية ،كانتيت بتكقيع اتفاقيو تعاكف إستراتيجي مشترؾ بيف الدكلتيف( ،بي بي سي عربي،
مكقع الكتركني.)2011 :

 -2الرؤية السعودية لمثورات العربية:
دعمت المممكة العربية السعكدية ،عمميات اإلطاحة باألنظمة السياسية في كؿ مف ليبيا كاليمف

التغيرت السياسية ليس فقط مف منطمؽ مساندة
ا
كسكريا .كقد برز المكقؼ الخميجي المؤيد ليذه

الجماىير كالشعكب العربية في مطالبيا بالحرية كالعدالة كالمساكاة في الحقكؽ فحسب ،كانما أيضنا
بيدؼ تكسيع نطاؽ نفكذ كتأثيرىا ،في منطقة الشرؽ األكسط .لكف عمى صعيد الثكرة المصرية
000
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
التركوةى
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تجاهىمف المعادلة ،في الصكرة السمبية تجاىيا ،بدعكل إفرازىا جماعة اإلخكاف
السعكدية
كانت
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الدعودوة
مباشر ألمنيا القكمي كأنظمتيا السياسية القائمة .مما دفع ،العديد
المسمميف،
ان
باعتبارىا تمثؿ تيديدان

مف دكؿ الخميج(.بيبرس.)167 :2015،

 -3التباين في التوجو لمربيع العربي:
بناء عمى ما سبؽ مف التكجيات لكمييما مف الثكرات العربية ،شكؿ ذلؾ عامؿ فتكر بيف
ن
تركيا كالمممكة  ،كقد ظير ذلؾ ،في فترة الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز ،كتحديدنا في عاـ ()2013ـ
عندما تـ عزؿ الرئيس المصرم (محمد مرسي) مف قبؿ الجيش ،نتيجة المكقؼ المغاير لكمييما مف

ديناميتا الثكرات ،فتركيا التي كانت تدعـ الثكرات العربية عمى األقؿ سياسينا ،كل سيما مصر،

(الحياة ،مكقع الكتركني.)2016:

كالتي كانت جؿ اىتماـ تركيا مف خالؿ استقطابيا لصالحيا ،باإلضافة لمتناغـ في البعد

اإلسالمي أك التقارب في المدرس الفكرية لمحزبيف (العدالة كالتنمية ،كالحرية كالعدالة) ،األمر التي
كانت تنظر إليو المممكة بصكرة سمبية(.الكاشؼ.)8-6 :2010،

كعمي صعيد السعكدية فقد دعمت انقالب  3يكليك عاـ ()2013ـ بمبمغ  12مميار دكلر،

ىي كدكؿ الخميج ،يأتي ىذا الدغـ المعمف ،مف أجؿ إسقاط اإلخكاف المسمميف ،كىك ما دفع تركيا

أف تككف داعمةن لمصر كالكقكؼ معيا (خالؿ فترة حكـ محمد مرسي) ،ككانت بمثابة تحديان لمخميج
العربي ،فمف ىنا كاف ىذا التبايف كالفتكر قد أثر عمى ىذه العالقات ،لكف تركيا نجحت بصكرة

كبيرة ،في الحفاظ عمى مستكل مقبكؿ لمعالقات مع المممكة العربية السعكدية خالؿ السنكات القميمة

البمديف سكاء عمى الصعيد األيديكلكجي( ،بيبرس،
الماضية ،عمى الرغـ مف التبايف الكبير بيف
ى
.)168 :2015
 -4المتغيرات الجديدة:
اعتبرت مرحمة إذابة الجميد بيف تركيا كالسعكدية ،كالتي
جاءت فترة الممؾ سميماف ،كالتي ي
انتييجت فييا األخيرة ،سياسة التغير في البيئة اإلقميمية ،تناغـ مع إعالف رئاسة الجميكرية التركية،
عقب كفاة خادـ الحرميف الشريفيف ،عبدا﵀ بف عبدالعزيز ،بمثابة مبادرة لفتح صفحة جديدة في

العالقات التركية السعكدية .كالتي أكد فييا الطرفاف عقب الزيارة األكلي ،ألركغاف لممباركة بتكلي
الممؾ الجديد ،عمى أىمية التعاكف اإلستراتيجي بيف البمديف ،سيما التكافؽ عمى الممفات

المشتركة(،سكريا ،اليمف ،البحريف)(،دكت مصر ،الكتركني.)2015:
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مف تحكؿ األزمة في ىذه الدكؿ ،إلى صراع طائفي كمذىبي يككف لو امتدادات
تخكفات تركيا

إقميمية .فقد ألمحت تركيا إلى استعدادىا لمقياـ بدكر الكسيط مع السعكدية باتجاه إيجاد مخرج لألزمة
في اليمف كالتكصؿ إلى تسكية سياسية فييا ،ككذلؾ التكافؽ الكبير عمي الممؼ السكرم كالتي ذكرت

اجية اإلعالمية
سابقنا ،كالتي في مجمميا تصب في الميددات اإليرانية .ففي ظؿ اشتداد المك ي
كالسياسية كالدبمكماسية بيف العديد مف دكؿ الخميج العربي مف جانب كايراف مف جانب آخر بؿ بيف

إيراف مف جية كتركيا مف جية أخرل دفع إلى تكثيؽ العالقات ،التركية السعكدية(،مجيد:2013،
.)196

ثالثاً -:القضية الفمسطينية:
 -1مخل تاريخي:
تحظي القضية الفمسطينية باىتماـ كبير ،في عمقيا العربي كاإلسالمي ،ببعدىا التاريخي،

كمكانتيا الدينية ،فيي جزء رئيس في المنطقة العربية ،كعنصر تقريب كجمع بيف المختمفيف،
كالباحثيف عف حضكر كاىتماـ في منطقة الشرؽ األكسط ،فمف يريد القتراب مف المنطقة فعميو

بفمسطيف .كىك ما تقكـ بو تركيا حاليان ،بعد البتعاد عف منطقة الشرؽ األكسط ،إثر سقكط الدكلة

العثمانية عاـ ()1924ـ ،كاستحكاذ أتاتكرؾ عمى الجميكرية التركية .كالتي انطمقت في عالقاتيا
بالتكجو إلي الغرب كاسرائيؿ (األخرسي.)10-9 :2015 ،

فقد أدت العالقات التركية-اإلسرائيمية إلى إحداث تصدع في عالقات تركيا بالدكؿ العربية،
اتضح ذلؾ إبَّاف العدكاف الثالثي عمى مصر عاـ ()1956ـ مف خالؿ مكقؼ تركيا المساند
إلسرائيؿ في الحرب ،كتصكيتيا ضد استقالؿ الجزائر في األمـ المتحدة عاـ ()1957ـ ،كدكرىا في
حمؼ بغداد ،ككثير مف القضايا التي أدت إلى إحداث نكع مف الجفاء بيف تركيا كالبمداف العربية،

إلى حيف صعكد حزب العدالة كالتنمية الذم عمؿ عمى إعادة التكازف مع المحيط العربي كاإلسالمي
(الغكؿ.)2 :2014 ،

 -2التحول المركزي في التوجو التركي لمقضية الفمسطينية:
جاء تكلي حزب العدالة كالتنمية الحكـ باعتماد سياس وة أكثر فاعميةن حياؿ القضية الفمسطينية ،كما
كتبني أردكغاف ،منذ كصكلو إلى السمطة العاـ ()2002ـ ،لغة انتقادية شديدة لسياسة إسرائيؿ في

الضفة الغربية كغزة ،كالتي شكمت بداية تراجع تدرجي ،في سياسة تركيا تجاه (اسرائيؿ) حيث اعتبر
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ياسيف (حجاحجة.)106 :2010 ،
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جاءت النتخابات في األراضي الفمسطينية في عاـ ()2006ـ ،لتعطي تركيا أىمية فاعمة لمحضكر
فكز ساحقان لحركة حماس في النتخابات التشريعية ،فقد استضاؼ أردكغاف في
فييا ،كالتي أفرزت ان

أنقرة ،كفد حركة حماس برئاسة خالد مشعؿ .ككانت الحككمة تأمؿ أف تسمط ىذه الزيارة الضكء،
عمى قدرة تركيا عمى دكر دبمكماسي أكسع في منطقة الشرؽ األكسط ،كمدخؿ في الصراع العربي

(اإلسرائيمي) .إل أف ىذه الزيارة أثارت حفيظة الكليات المتحدة كاسرائيؿ ،كلسيما في ظؿ سعييما
إلى عزؿ حركة حماس لدفعيا إلى اللتزاـ بمجمكعة مف الشركط ،كالذم كاف أساسيا العتراؼ
(بإسرائيؿ)(.تسيبنار)28 :2008 ،
كقد اعتبر أردكغاف ىذه الزيارة بالقكؿ :إف أنقرة تسعى لدكر أكبر في منطقة الشرؽ األكسط ،مضيفا

أف تركيا ل يمكنيا أف تقؼ مكقؼ المتفرج ،مشددان عمى الدكر التركي التاريخي تجاه المنطقة

العربية ،عمى قاعدة الخبرة بالمنطقة كقضاياىا بتقاسـ التاريخ كالجغرافيا(،العشي.)133 :2013،

ثـ المكقؼ التركي مف الحرب عمى غزة عاـ ()2008ـ ،كالتي أثرت بشكؿ إيجابي عمى الحضكر

التركي بيف شعكب المنطقة ،كالتي تمثمت في مكقؼ أردكغاف في مؤتمر دافكس القتصادم مف
خالؿ المناظرة مع شيمكف بيرس الرئيس (اإلسرائيمي) حكؿ القتاؿ كالدمار في قطاع غزة ،كىك

األمر الذم شكؿ ارتياحنا لدل النظاـ العربي ،مف خالؿ رفع الحرج السياسي ،تجاه القضية

الفمسطينية (حجاحجة.)118 :2011 ،

فقد جاءت ىذه الحرب ،لتعطي تركيا حضك نار قكيان في المنطقة العربية مف خالؿ دكرىا الفاعؿ

كمكقفيا مف الحرب عمي غزة كالدعـ السياسي كاإلنساني ،ففي أثناء الحرب ،كبعدىا ،انتقد أردكغاف

(إسرائيؿ) بحدة ،كاعتبر استمرار العمميات بغزة جريمة ضد اإلنسانية كبأنيا ل تحترـ الدكر التركي
مضيفان بأف (إسرائيؿ) تمارس أعماؿ غير إنسانية ستؤدم بيا إلى تدمير ذاتيا .كبعد صدكر قرار

مجمس األمف ()1860الذم طالب بكقؼ العمميات فك نار ،صرح أردكغاف :بمنع إسرائيؿ مف دخكؿ

أركقة األمـ المتحدة حتى تنفذ القرار” .كما كحذر غكؿ مف تأثير العمميات اإلسرائيمية عمى
الستقرار بالمنطقة(،األخرسي.)269 :2015،
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التركي -السعودي تجاه القضية:
أ -التفاعل

تمثؿ المممكة العربية السعكدية ،جزءان ميمان كفاعالن في المنطقة العربية ،مف خالؿ ذلؾ يحضر
دكرىا في القضية الفمسطينية ،بحكـ مكقعيا العربي ،كمكانتيا الدينية ،كعالقتيا التاريخية ،كالذم

يعزز مف حضكرىا كمكقعيا ،مكقفيا مف القضية الفمسطينية ،لذلؾ عممت المممكة ،عمى تقديـ

الدعـ السياسي كالمادم لمقضية الفمسطينية (شئكف أكسطية.)11922005 ،

كيتجمى ذلؾ في دكرىا :في طرح المبادرة العربية لمسالـ عاـ ()2002ـ  ،كالتي تـ طرحيا مف قبؿ

الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز عندما كاف كلينا لمعيد آنذاؾ ،فقد حظيت بمباركة تركيا في إطار
تكافؽ عمى معالجة قضايا المنطقة ،كعمى اعتبار ،تركيا كالسعكدية عضكاف في منظمة المؤتمر

اإلسالمي ،تبنى كدعـ كزراء خارجية مؤتمر ،منظمة المؤتمر السالمي لمبادرة السالـ العربية
خالؿ اجتماعاتيـ الالحقة التي عقدت في تركيا عاـ (،2004منظمة المؤتمر اإلسالمي).

ب -القضية الفمسطينية والتنافس التركي السعودية –اإليراني:
تعزز الطمكح التركي ،في النخراط في شؤكف المنطقة ،بعد ظيكر إيراف كقكة إقميمية ،كىك األمر

تحديا لبعض األنظمة في الشرؽ األكسط ،تتقاطع معيا في التنافس ،مما أكجب عمى
الذم شكؿ
ن
طا فييا ،يتقاطع ذلؾ مع
لعبا ناش ن
تركيا أف تزاحـ مف أجؿ أف تككف دكلة محكر في المنطقة ك ن
التقارب التركي السعكدم ،حيث تعتبر المممكة ،مف أىـ الدكؿ اإلقميمية التي تيددىا إيراف ،مما

يستكجب انخراطيما ،في إدارة ممفات المنطقة (أبك داير.)160 :2012،

إف الدعـ اإليراني :لبعض الفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة ،لسيما حركة حماس ،يشكؿ

دكر غير مرغكب فيو في إطار ،التطمع لمقضية الفمسطينية ببعدىا
رفضان سعكديان ،عمى اعتباره ان

اإلسالمي ،كلسيما السني ،حيث تعمؿ المممكة عمي تحجيـ الدكر اإليراني في القضية الفمسطينية،

كحصر كؿ زكايا التدخؿ فييا ،كيمكف القكؿ أف السبب ،في التدخؿ اإليراني ،ىك الفراغ اإلقميمي،
في المنطقة العربية .ذلؾ يتناغـ كالتفاعؿ التركي السعكدم ،في عيد الممؾ سمماف ،كالذم يعمؿ

عمى استعادة المكانة اإلقميمية لمممكة ،في ظؿ رؤية استدراكية ألخطاء الماضي(،األخرسي:2015،

.)287

ال تعده تركيا،
فالتعاكف التركي السعكدم ،تجاه القضية الفمسطينية ،يمكف أف يككف مدخ ن

يتقاطع مع الرغبة السعكدية ،بتحجيـ الدكر اإليراني ،كىك ما يجعؿ مف نفكذىا في الشرؽ األكسط،
فاعالن ،مف خالؿ تحقيؽ المركنة كاألريحية بمعب دكر إقميمي مؤثر ،تجاه القضية الفمسطينية،
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
التركوةىتجاهى
تتككف المممكة جزء فاعؿ فيو ،تتضمف ىذه المساحة في إطار التنافس التركي
الخارجوةىيغفؿ أف
بحيث ل

الدعودوة
.)6 :2011
اإليراني(،ألفر،

صب في
في ىذا اإلطار يظير :أف التعاكف األمني بيف تركيا كالمممكة العربية السعكدية ي ٌ
مكاجية إيراف كاتخذ ىذا التعاكف عدة أشكاؿ ،أكليما :شرعت تركيا كالمممكة العربية السعكدية في

إقامة تعاكف “سني” في مكاجية الكتمة الشيعية اإلقميمية التي تقكدىا إيراف .عمى سبيؿ المثاؿ ،بناء
عمى دعكة مف باكستاف ،كىي دكلة سنية ،اجتمع كزراء الخارجية مف سبع دكؿ سنية ىي؛ باكستاف،

كتركيا ،كالمممكة العربية السعكدية كماليزيا كاندكنيسيا كمصر كاألردف ،في إسالـ أباد في 25
شباط/فبراير عاـ 2007ـ ،لمناقشة إقامة جبية مشتركة لحؿ المشكالت اإلقميمية( .بيبرس)2015،
كفي إعالنيـ المشترؾ ،أعطكا األكلكية لمقضية الفمسطينية ككحدة األراضي العراقية،

أيضا عمى أنو يجب حؿ الممؼ النككم اإليراني مف خالؿ
كالسياسة المبنانية .كاتفقت الدكؿ السبع ن
الكسائؿ السممية ،ثانييما -:دعمت تركيا كالمممكة العربية السعكدية قائمة السيد إياد عالكم في

النتخابات النيابية العراقية التي جرت في العاـ ()2010ـ ،لمكاجية النفكذ اإليراني بعد أف تيقنا بأف
رئيس الكزراء العراقي السابؽ نكرم المالكي ما ىك إل “رجؿ إيراف” في العراؽ .كثالثيما -:كقفا

كبقكة إلى جانب النتفاضة السكرية إلسقاط حكـ الرئيس بشار األسد لقطع الطريؽ عمى مكاصمة

إيراف تمدد نفكذىا باتجاه شرؽ البحر المتكسط(،الركابط ،مكقع الكتركني.)2015:
مف ىنا يظير لمباحث التالي:

أ -أىمية القضية الفمسطينية لدل تركيا في تعزيز حضكرىا في المنطقة العربية.
ب -الدكر التركي التي قامت بو ،تجاه القضية الفمسطينية ،كلسيما مكقؼ أردكغاف.

ت -إف التنافس التركي اإليراني عمى مساحات النفكذ في المنطقة تعد القضية الفمسطينية مدخال
لو.

ث -كىك األمر الذم تتقاطع فيو تركيا كالسعكدية ،تجاه القضية الفمسطينية مف خالؿ ،التغكؿ
اإليراني.
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
التركوةى-تجاهى
البعد االقتصادي
الخارجوةىالثاني:
المبحث

تمييد:

الدعودوة

لبد مف التكضيح في
تناكؿ الفصؿ الثاني ،أىمية التكامؿ القتصادم بيف تركيا كالسعكدية  ،كاف ى
البعد القتصادم مدل أىمية ىذا التكامؿ كحافز ميـ كمؤثر في التكجو التركي لمسعكدية ،عمى

لبد مف الستعانة التركية بدكؿ العمؽ الستراتيجي ليا حسب الرؤية التركية الجديدة،
أساس أنو ى
لبد مف استعراض ما كقعتو تركيا مف اتفاقيات كتفاىمات حكؿ عالقاتيا القتصادية مع دكؿ
فكاف ى
الخميج العربي لسيما المممكة العربية السعكدية  .حتى يككف المسار العربي باتجاه صحيح كمعبد

فالبد مف التكجو المؤسساتي لالقتصاد كالتجارة ،نحك تشجيع الحكار كالتعاكف كالتنسيؽ بينيا إليجاد
ى
آليات ثنائية كمتعددة تعمؿ  ،بكؿ القطاعات النمائية كالستثمار كالتكنكلكجيا.

أوالً -:مشروع أنابيب السالم و(المسألة المائية):
 -1األىمية التركية لممشروع
تعد مسألة المياه مف (المسائؿ الحيكية) بالنسبة لمممكة العربية السعكدية ،كذلؾ نظ انر لعدـ

كجكد بدائؿ مائية نيرية يمكف مف خالليا تأميف احتياجات المياه ،سكل مياه البحر مف خالؿ

محطات التحمية كالتي تكمؼ المممكة مبالغ باىظة لتكفير المياه حيث إف تكمفة لتر المياه تعد

أضعاؼ النفط بعد دعـ الدكلة لو( .تكفيؽ)17 :2010،

لقد بدأ التفكير في ىذا المشركع في أكاخر السبعينيات  ،يركز ىذا المشركع عمى جر المياه
العذبة الفائضة في تركيا باتجاه الجنكب  ،كلقد تـ بناء مجمكعة مف السدكد عمى دجمة كالفرات  ،ثـ
في عاـ ()1982ـ اجتمعت لجنة خاصة تابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة  ،مف أجؿ عمؿ

مشركع لجر المياه إلى المممكة العربية السعكدية فكانت فكرة المشركع مف خط أنابيب طكلو 3850
كـ مف السكندركنية في تركيا الى المكصؿ كبغداد ثـ الككيت كمنيا إلى الظيراف كالرياض في مكة

كجدة كالمدينة المنكرة  ،ككانت تكمفة المشركع آنذاؾ  650مميكف دكلر (.المجذكب )74: 1994 ،
 -2دور المشروع:

ك في ()1987ـ بعد كصكؿ (تكركت أكزاؿ) لرئاسة الحككمة  ،ليعمؿ عمى تطكير المشركع

بشكؿ أكبر ،ك تطكير أكثر ،فقد اشتمؿ عمى خطيف رئيسييف يدعماف الجكار الجغرافي كىما:

(الخزندار.)66-65 ،2013 ،
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
ىتجاهىالتركوة
األنبكب الغربي ،الذم يمتد إلى الجنكب مف خالؿ سكريا –األردف حتى يصؿ
الخارجوةىاألول :
األنبوب

الدعودوةالسعكدية ،كتكمفة الحصكؿ عمى المتر المكعب مف سياحو ( )0884دكلر ،كقدرت
لمسكاحؿ الغربية
تكمفة ىذا األنبكب ( )885مميار دكلر ،حسب مستكيات اسعار 1986ـ ،كقدرت طاقتو  385مميكف
متر مكعب يكميا مف المياه
األنبوب الثاني  -:األنبكب الشرقي (أنبكب الخميج) ك الذم يمرر بسكريا  ،كينقؿ المياه الى شرؽ
السعكدية كدكؿ الخميج  ،كقدرت تكمفة النبكب ب  1285مميار دكلر  ،كتكمفة الحصكؿ عمى المتر
المكعب مف مياىو ( )1807دكلر.

يأتي ذلؾ المشركع لتحقيؽ أىداؼ عدة منيا النفتاح عمى المنطقة العربية كتأميف

الحتياجات النفطية مف خالؿ التبادؿ(النفط مقابؿ المياه) ،كذلؾ الدافع الجيبكلكتيكي فالمشركع
يمنح تركيا الحتفاظ بشرياف الحياة في الشرؽ األكسط ككؿ ،كبالتالي :تصبح تركيا أىـ عنصر

جيبكليتكي في المنطقة ،مف خالؿ سيطرتيا عمي مصادر المياه كالتي تشكؿ كرقة ضغط مؤثرة،

انظر ممحؽ رقـ (.)9

كىنا :يمكف ربط مشكمة المياه في الشرؽ األكسط ،في مجاليا المتعثر نتيجة المتناقضات

المكجكدة بيف الطراؼ (إسرائيؿ) ك العمؽ العربي ،فيما يتمثؿ باألمف القكمي لممياه ،إلى النظرة

األكثر عمقان في ربط (تركيا السعكدية سكريا) ،كاألقطار المحيطة لتدفؽ األنيار ،التي تربط تركيا
بجكارىا كالتي تمثؿ محؿ اىتماـ المممكة السعكدية ،في ترابط العالقات مع جكارىا ،كمعالجتيا كىك
جزء مف الياجس القكمي الذم يمكف أف ييدد السعكدية في المستقبؿ( .أكغمك)439 :2010،

ثانياً -:المياه والنفط في تأمين الطاقة لتركيا:
 -1أىمية الطاقة لتركيا:

إف تركيا تستكرد أكثر مف  % 90مف احتياجاتيا النفطية كبما قيمتو  20مميار دكلر ،ىذا

في الكقت الذم تحتكم فيو منطقة الخميج عمى  % 65مف احتياطي النفط العالمي ،ك % 38.8
مف الحتياطي العالمي لمغاز ،كتعاني دكؿ الخميج مف أزمة مائية تساىـ تركيا في حميا مف خالؿ

يكميا لدكؿ مجمس التعاكف
مشركع (أنابيب السالـ) ،الذم يؤمف أربعة مالييف متر مكعب مف المياه ن
الخميجي(.أبك داير)252 :2014،
كما ازداد الطمب التركي عمى النفط كالغاز ،لدفع النمك القتصادم المتعثر في البالد ،آنذاؾ
كبخاص وة في ظؿ تراجع التكقعات مف نفط بحر قزكيف ،كازدياد أىمية الشرؽ األكسط كالخميج
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
التركوةى
الخارجوةى
تجاهىالجانب الخميجي فثمة عكامؿ -يختمط فييا القتصاد بالسياسة ،دفعت مجمس
كعمى
خاصة.
العربي

الدعودوةنحك تركيا ،لعؿ مف أبرزىا :عكدة بعض رؤكس األمكاؿ الخميجية إلى المنطقة بعد
التعاكف الخميجي

أحداث  11أيمكؿ  ،2001فضالن عف أف الفكائض النفطية التي جنتيا دكؿ الخميج مف ارتفاع

أسعار النفط خالؿ السنكات الثالث الماضية كقد فرضت البحث عف فرص استثمارية في المنطقة،
خاصة تركيا التي تكسب أىمية بسبب إمكانيتيا القتصادية ،كمما شجع عمى زيادة تكجيات األتراؾ

نحك المممكة السعكدية -انخفاض مشاكؿ تركيا الخارجية .فتراجع حدة التكترات بيف تركيا كاليكناف،

األمر الذم قمٌص مف اليكاجس األمنية لدل األتراؾ في منطقة بحر إيجة كما تزامف ذلؾ مع انفراج
عالقات تركيا بسكرية كتكقيع اتفاؽ تعاكف مع إيراف(،تكفيؽ.)8 :2010 ،

 -2الدور السعودي في تأمين الطاقة:
إف المنطقة العربية ببعدىا اإلستراتيجي تحتؿ مكان نة كبيرة لدل القكل الكبرل في العالـ ،حيث

جاءت الثركة النفطية بمثابة تحكؿ كبير زاد مف اىتماـ تمؾ القكل مف تحقيؽ النفكذ كالتعاكف ،في

الشرؽ األكسط ،سيما الخميج العربي ،يأتي ذلؾ عمى خمفية الحفاظ عمى حصتيا ،مف النفط الذم
يمثؿ مرحمة جديدة ،في عصر جديد ،زادت قيمتو بعد إنياء الحرب الباردة ،بيف القطبيف الشرقي

كالغربي -كقد ش ٌكمت بعدىا الكليات المتحدة نظاـ العكلمة في إطار النظاـ الدكلي الجديد كالذم
يعتبر النفط-أداتو اإلستراتيجية( ،ممكيماف.)67 :2015 ،

في كقتيا كانت تركيا تبحث عف بدائؿ اقتصادية تؤمف فييا طاقتيا كمكاردىا ،مف خالؿ

النفط فطرحت المياه كمدخؿ كمنفذ قكة تمتع فيو تركيا مف خالؿ كجكد األنيار كالفائض المائي-
الذم يمكف أف يغذم تمؾ الدكؿ النفطية التي تعاني مف أزمة في المياه ،كالذم كاف عنكانو (النفط
مقابؿ المياه)(.قبالف)78 :2015 ،

كىنا  :يقكؿ (أحمد داكد أكغمكا) -أف النفط كاف بمثابة أداة لممناكرة (الدبمكماسية) ،كالتي

مف خالليا تعاممت القكم الدكلية عمى اجتذابو لصالحيا كأداة (تقكد) فييا الدكؿ النفطية ،حيث إف

المممكة السعكدية اكتفت بأداء دكر الكسيط في ميمة ضخ مكاردىا النفطية في محيط الرأسمالية
الغربية ،في ظؿ أف الدكؿ القريبة مف المعسكر الشرقي نظرت إلى النفط باعتباره كرقة استراتيجية
رابحة في يدىا ،بينما الدكؿ القريبة لمغرب لـ تستغؿ النفط الستغالؿ األمثؿ ،كالذم كاف ىذا

الستقطاب ليس في صالح أحد مف المنطقة ،كعندما كاف مكقؼ الممؾ فيصؿ باستخداـ النفط
ككرقة في الصراع كاف قد أتى اكمو (أكغمك.)369-368 :2010،
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
التركوةىتجاهى
الخارجوةى
يظير لمباحث :أف ما يقكلو (أكغمكا) ييدؼ إلى استغالؿ المكارد المتاحة ،في
كمف ىنا

الدعودوة
األكسط الستغالؿ األمثؿ كالذم يتعدل حدكد القكميات كالقطرية مف خالؿ تعزيز
منطقة الشرؽ

حضكرىا في المنطقة ،ككنيا جزء منيا ،كقادرة عمي استغالليا لممكارد بدلن مف القكم التي ل تمثؿ

أىمية لممنطقة .حيث ينظر (أكغمكا) لتعزيز ىذا األمر في إطار التكامؿ كالشراكة عمى اعتبار أف،
القتصاد يمثؿ أداة قكة مؤثرة في حضكر الدكلة ،كالنفط بمثابة عمكده الفقرم كالتي تعد السعكدية
مف أكثر الدكؿ التي لدييا احتياطي نفطي في العالـ.

ثالثاً -:التطور االقتصادي التركي في عيد حزب العدالة والتنمية:
 -1األىمية السعودية لتركيا اقتصادياً:
اكتسبت العالقة التركية السعكدية تدفقنا اقتصادينا كبي نار بعد زيارة الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز

عاـ()2006ـ ،كىي بمثابة ازدىار لمنشاطات المصرفية اإلسالمية كرأس الماؿ الستثمارم

السعكدم ،كالذم تعتبر بمثابة تحديد حقيقي لمعممانية .كعمى الرغـ مف ىذه التكترات األيديكلكجية
(الداخمية) تشيد العالقات القتصادية بيف البمديف ازدىا انر منذ السبعينات( ،تسيبنار.)29 :2008،

حيث أدرج القتصادم التركي ضمف سبعة قكل اقتصادية صاعدة في العالـ إلى جانب

الصيف كالب ارزيؿ كاليند كاندكنيسيا كالمكسيؾ كركسيا .كأصدر مركز(،الدراسات بالككنغرس األمريكي
تقري انر حكؿ مستقبؿ القتصاد العالمي ،كتحدث بثناء عف تركيا حيث جاءت تركيا بعد الصيف في

النمك القتصادم ،كتحتؿ تركيا المركز السادس عشر اقتصادينا في العالـ ،كتكقع التقرير أف تحتؿ
تركيا المركز الثاني عشر بيف أكبر القتصاديات في العالـ بحمكؿ عاـ()2050ـ (ممكاكم:2013،
.)10

فقد كقعت تركيا عمي اتفاقيات عدة حكؿ القتصاد تمييدان لمدخكؿ في عالقات إستراتيجية

النصيب األكبر في التفاقيات القتصادية ،حيث تـ
كسياسية كدفاعية ،مع جكارىا ،فكاف لمممكة
ي
اإلشارة إلى اتفاقية عاـ ()2008ـ ،كمدل أىميتيا في التحكؿ بيف تركيا كالمممكة( ،معكض،
.)44 :2009

في ىذا اإلطار :أكدت المجنة السعكدية التركية المشتركة في دكرتيا الحادية عشرة قبؿ
عاميف( )2013بالعاصمة التركية أنقرة ،عمى أىمية العمؿ مف أجؿ تعزيز العالقات القائمة كالدفع

بمستكل العالقات القتصادية كالتجارية بيدؼ رفع مستكل التبادؿ التجارم .كأشارت المجنة إلى

التعاكف في مجاؿ دعـ المنشآت الصغيرة كالمتكسطة ،كتبادؿ الخبرات في ىذا المجاؿ ،مع التأكيد
عمى أىمية التعاكف في مجالت المكاصفات كالمقاييس كالخدمات المالية كالمصرفية ،كزيادة حجـ
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
التركوةىتجاهى
الخارجوةى
البمديف الصديقيف كالتعاكف في كافة المجالت القتصادية كالعسكرية كالتنمكية
ات بيف
الستثمار

الدعودوةبية ،مكقع الكتركني)2016 :
كالسياحية( .العر

 -2األىمية االقتصادية لتركيا والسعودية:
أ -الحاجة التركية لمسعودية؛
إف الحاجة التركية لالقتصاد ل تغنييا عف المممكة ،بأف تككف جزءنا ميمنا لمخركج مف كبكتيا

القتصادية ،فالدكؿ العربية تحكم تناقضات متعددة مف الناحية القتصادية بصفة أساسية ،حيث

إف دكؿ الخميج تمتمؾ ثركات مالية في إطار صناديقيا السيادية تتجاكز )185( .تريميكف دكلر،
غير أنيا تفتقر إلى التنكع القتصادم الذم يضمف استدامة ىذه الحتياطيات الضخمة ،األمر الذم

دفع تركيا بالتكجو نحك المممكة لتعزيز القتصاد كالتنمية( .كىذا ما تـ إيضاحو سابقا) .في الكقت

الذم تتسـ باعتمادىا الكبير عمى الخارج في استيراد ما تحتاج إليو مف سمع كخدمات( .ممكاكم،
)12: 2013

ب -األىمية التركية لممممكة:
في اتجاه البناء كالتنمية العمرانية التي تشيده المممكة العربية السعكدية تحتاج إلى الستفادة

مف ما تقكـ بو تركيا بإنتاجو بمختمؼ األنكاع التي تخدـ مكاد البناء ،كاألدكات العمرانية ،ذلؾ أف

تركيا تعد ثاني أكبر منتج لصفائح الزجاج في العالـ ،كسادس أكبر منتج لإلسمنت ،إضافة إلى

عالميا ،بعد الكليات المتحدة
ككنيا تحتؿ المرتبة الثالثة ضمف أفضؿ لئحة المتعيديف لإلنشاءات
ن
كالصيف( .أبك داير)261 :2014،

 -3التنمية واالستثمار والتبادل التجاري:
قامت كاله مف تركيا المممكة العربية السعكدية ،بإعالف العديد مف المبادرات القتصادية ،لتعزيز

التعاكف القتصادم ،بما ينسجـ مع الطمكح لدم كمييما ،حيث إف تركيا لدييا ،خطة إليصاؿ الناتج
القكمي  2تريميكف دكلر ،في ()2023ـ ،بينما تطمح السعكدية إلى تقميؿ اعتمادىا القتصادم
عمى عائدات النفط بتنكيع الصادرات في مجالت أخرل ،كبخاصي وة مع أجكاء التقارب السياسي
لسدة الحكـ في بمدييما ،كما أف
الذم شيده كصكؿ خادـ الحرميف الشريفيف ،كالرئيس أردكغاف ي
الفرصة بيف البمديف متاحة كمؤىمة لمتعاكف القتصادم في مجالت الطاقة كالستثمار( .شؤكف
خميجية ،مكقع الكتركني ،)2016:انظر ممحؽ رقـ (.)00
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
الخارجوةى
تجاهى التبادل التجاري واالستثمار كالتالي:
التركوةىحجم
سيتم رصد
حيث
الدعودوة
المممكة العربية السعكدية أكبر شريؾ تجارم لتركيا ،عمي مستكل دكؿ الخميج ،حيث
تمثؿ

بمغ حجـ التبادؿ التجارم بينيما في العاـ ()2002ـ )129(،مميكف دكلر كقد بمغ حجـ المشاريع
المشتركة بينيما( )36مشركعنا كفؽ مؤشرات العاـ نفسو .كما ازداد ،حجـ التبادؿ التجارم بينيما

في العاـ ()2003ـ ،بمغت( )182مميار دكلر .كفي نفس العاـ ،كقعتا عمى معاىدة إنشاء مجمس

األعماؿ السعكدم التركي ،الذم ظؿ يعمؿ منذ عاـ  .2004كفي مايك  ،2005تـ إقرار إنشاء
صندكؽ مف أجؿ تشجيع الستثمارات الخاصة كالحككمية القادمة مف دكؿ الخميج إلى تركيا ،كالذم

أقر أف تنظمو ىيئة دكلية بالتنسيؽ مع غرفة اسطنبكؿ التجارية كغرفة جدة لمتبادؿ التجارم.
(تكفيؽ)18-17 :2010،

كازداد حجـ التبادؿ التجارم  4.65مميار دكلر بنياية عاـ ()2010ـ .ككفقنا لك ازرة الثقافة

كالسياحة التركية ،فقد ازدادت معدلت الحجز لمسياح السعكدييف بنسبة  75في المئة خالؿ عاـ

كاحد .كزاد حجـ التبادؿ التجارم بيف الدكلتيف عدة مرات خالؿ السنكات العشر األخيرة كالذم ارتفع

()2014ـ ،إلى خمس مميارات دكلر( .العربية ،مكقع الكتركني)2015 :

كما كبمغ عدد المشاريع المشتركة بيف البمديف حكالي ( )159مشركعنا ،منيا ( )41مشركعا

صناعينا )118( ،مشركعنا في مجالت غير صناعية تختمؼ باختالؼ نشاطاتيا .،كيرصد التقرير،
تنامي حجـ التبادؿ التجارم بيف البمديف في السنكات القميمة الماضية ،حيث بمغ حجمو عاـ

()2011ـ المنصرـ ،نحك ( )21747مميكف لاير ،حيث بمغت صادرات المممكة لتركيا()12555
مميكف لاير  ،ككارداتيا مف تركيا نحك( )9192مميكف لاير (.العربية ،مكقع الكتركني)2015:

ككذلؾ بمغ حجـ التبادؿ التجارم في نياية عاـ ()2013ـ ،إلى  10مميارات دكلر أميركي،

كفي مجاؿ قطاع البناء كصمت خدمات المقاكلت التركية في المممكة العربية السعكدية خالؿ المدة

الكاقعة ما بيف عامي (2002ـ2012-ـ) ،إلى ( )12.7مميار دكلر أمريكي ،كبمغت الستثمارات

السعكدية في تركيا حتى نياية عاـ ()2013ـ ،إلى  2مميار دكلر أمريكي(.خكلي ،الركابط ،مركز
بحكث()2016:الجزيرة نت ،مكقع الكتركني)2013:

إف عدد الشركات السعكدية في تركيا يبمغ ( )800شركة ،لمئات مف المستثمريف السعكدييف،

مشير إلى أف حجـ الستثمار بيف الرياض كأنقرة تجاكز حاجز  6مميارات دكلر ،بما فييا مجاؿ
نا
العقار(،شؤكف خميجية ،مكقع الكتركني.)2016:
كىك ما صرح بو :تكفيؽ بف فكزاف الربيعة كزير التجارة كالصناعة السعكدم أف حجـ التبادؿ

التجارم بيف المممكة السعكدية كتركيا قفز خالؿ الفترة مف  2009إلى ()2014ـ مف  12مميار لاير
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
عفىتجاهى
التركوة
 24مميار لاير (ما يعادؿ نحك  6مميارات دكلر)( .تركيا اليكـ ،مكقع
الخارجوةيىزيد
إلى ما

الدعودوة)
الكتركني2015:

مما سبق يتضح لمباحث التالي:

أ -إف القتصاد يمثؿ أىمية كبيرة في التقارب التركي السعكدم.

ب -تعمؿ تركيا عمي سد العجز في مجاؿ الطاقة مف خالؿ التعاكف مع المممكة.

ت -عممت المممكة عمي سد العجز المالي لتركيا في عدة مراحؿ ،كىك ما ينبع مف أىمية تركيا
لدم المممكة.

ث -إف حج ـ التبادؿ التجارم ،كالستثمار التركي في السعكدية ،يؤكد عمي ترابط العالقات،
بينيما.
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
التركوةى-تجاهى
البعد العسكري واألمني
الخارجوةىالثالث:
المبحث

تمييد:

الدعودوة

يعد التعاكف التركي السعكدم في المجاؿ العسكرم ذات أىمية كبيرة ،لدم الطرفيف حيث أنو يحقؽ
لتركيا عنصر تنمية كاقتصاد ،كيحقؽ لمممكة عنصر قكة في الترسانة العسكرية .كىك الذم يعمؿ
عمى تحقيؽ مكامف القكة مف خالؿ القدرة عمى رسـ استراتيجية دفاعية ،كىك ما تناكلو ىذا المبحث.

أوالً :األىمية االستراتيجية لتركيا:

لبد مف فيـ حكؿ المتغيرات التي
إف
ى
الحديث عف الخيارات الستراتيجية المتاحة أماـ تركيا ،ى
ًّ
عالمينا كاقميميا كضمف الدكلة التركية ،ككذلؾ أىمية تركيا الستراتيجية ،ككيؼ ساعدت عمى
حدثت

استحضار ىذه الستراتيجيات لتككف في متناكؿ الدكلة التركية ،لألخذ بيا كالعمؿ عمى تطبيقيا.

الجغرفي لتركيا ،إمكانية إنشاء القكاعد العسكرية (الكطنية ،أك التابعة
ا
يتيح التساع كالعمؽ

لحمؼ شماؿ األطمسي) ،ككذلؾ إمكانية تشكيؿ تحالفات شرؽ أكسطية ،كنشر القكات ،مع تدريبيا
الزرعية منيا ،كبمحاذاة السكاحؿ
األرضي .كبخاصة الجبمية ،ك ا
عمى أعماؿ القتاؿ في كافة أنكاع ا

البحرية كعمى امتداد الشكاطئ النيرية ،ىذه الطبيعة تساعد تركيا عمييا مف خالؿ(:مقاتؿ مف
الصحراء ،مكقع الكتركني)

أ -التحكـ بمضيؽ البسفكر كالدردنيؿ البحرييف ،ذكم األىمية الستراتيجية ،المتحكماف في
الجغرفية المتاخمة عبر البحريف األسكد كالمتكسط.
ا
حركة القكات إلى المناطؽ

ب-تعد منطقة شرؽ كجنكب شرؽ األناضكؿ ،أقصر الطرؽ البرية كالجكية كالدكلية بيف الشرؽ
كالغرب ،أم أف تركيا تمثؿ اتجاىان رئيسان الرئيسي إلى عمؽ القارة األكركبية مف جية

الشرؽ.

ت-تكفر شبكة ضخمة مف خطكط المكاصالت البرية كالبحرية كالجكية حرية.

الحركة كالمناكرة لمقكات المسمحة التركية داخؿ مسارح العمميات الستراتيجية الميمة
لمجميكرية التركية.

ث-تكفر عناصر اإلنتاج كتقدـ التكنكلكجيا العسكرية ،إمكانية قياـ الصناعات ،الحربية المحمية
الطائرت كعربات القتاؿ كالصناعات
ا
كالمشتركة كالتي مف أبرزىا صناعات تجميع

اإللكتركنية ،كنظـ التسمح البحرية.

كفي إطار ىذا المكقع في التكجو لممنطقة ك كصكؿ العدالة كالتنمية لمحكـ)2002(،ـ ،كالذم

تزامف مع الغزك األمريكي لمعراؽ عاـ  ،2003يعتبر مدخالن حيكيان كميمان ،دفع تركيا لمتكسع في
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
التركوةىتجاهى
الخارجوةى
المنطقة التي ترجكه في تكجييا لممنطقة ،كفي إطار التناغـ مع الكليات المتحدة
اإلقميمي في
الدكر

الدعودوةحصمت عمي الضكء األخضر مف قبؿ األخيرة ،في التكسع في الدكر اإلقميمي،
األمريكية ،فقد
كالذم كانت أىـ دعائمو عممية التسكية بيف العرب كاسرائيؿ ،كالتقارب مع القكم المؤثرة في اإلقميـ،

(تكفيؽ ،)17 :2008 ،انظر ممحؽ رقـ (.)00

 -1أىمية األمن القومي (التركي) في التوجو لمسعودية:
إف األمف القكمي ببعده التنظيرم يبني عمى أسمكبيف لتحقيؽ األمف كىما  :األمف مف خالؿ

الصراع أك مف خالؿ التعاكف  .فيدافع أصحاب فكرة تحقيؽ األمف مف خالؿ الصراع عف سياسة

القكة في العالقات الدكلية ك يستندكف غالبان إلى نظرية تكازف القكل  .فيما يعتبر الفريؽ اآلخر
مف(القادة) أف التعاكف المشترؾ ىك أسمكب ناجح لمعالجة المشكالت السياسية كالقتصادية باعتباره

أساسان لتحقيؽ األمف القكمي( .حسيف)94 :2003 ،

فالدكلة تمجأ غالبان في زيادة قدرتيا التسميحية ،ك اعتماد التخطيط الدفاعي لمكاجية األخطار

المحكمة ،كيمكف أف تنسؽ في ىذا الصدد مع غيرىا مف الدكؿ أصحاب المشركع التكسعي ،كالتي
تنظر لألمف القكمي بمنظكر مختمؼ عف الدكؿ الصغرل التي تؤدم مياـ األمف القكمي في الحدكد

كداخؿ الدكلة (.كارؿ ديكتش.)95-94 :2003 ،
فتركيا بذلؾ تمجأ في عالقتيا مع المممكة العربية لحماية أمنيا القكمي مع جكارىا الجغرافي

في إطار التكازف ،كالتعاكف المشترؾ الذم يحمي حدكدىا ك كينكنتيا .كفؽ النظرية التركية لمجكار

الجغرافي كالتي جرم الحديث عنيا في السابؽ ،قاعدة (البيكت الخشبية)(.معكض)43 :2009،
-2أىداف التعاون التركي السعودي (األمن القومي):

تتمثؿ أىداؼ التعاكف اإلستراتيجي التركي – السعكدم في بناء صرح أمني سياسي إنمائي

إقميمي منفتح عمى كؿ الراغبيف في تبني لغة الحكار كحؿ لممشاكؿ كالنزاعات اإلقميمية(سيما الممؼ

السكرم) ك(التيديد اإليراني) لتبديد أية مشكمة بعيدان ،عف الدكر الغربي كالكساطة العالمية .كما
يسيـ ىذا الحكار في تكفير الفرصة لمتشاكر كالتنسيؽ الدكرم بيف الجانبيف كبمكرة مكاقؼ مشتركة

تجاه العديد مف القضايا اإلقميمية كالدكلية ،ىذا باإلضافة إلى دعـ كتعزيز التعاكف في المجالت

السياسية كالقتصادية كالدفاعية كاألمنية كالثقافية(،بيبرس.)160 :2015،

فالسعي التركي لمحفاظ عمى أمف المنطقة ككؿ ،تتصرؼ فيو مف خالؿ تعزيز أمف القكل

اإلقميمية في المنطقة ،كالتي تعتبر المممكة جزء منو ،كبالتالي :ترم تركيا أف أمنيا يتعزز كفؽ
منظكمة أمف جكارىا ،كعميو :فإف تحقيؽ ذلؾ التكازف ببعده اإلقميمي بحاجة لمساعدة القكل الدكلية
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
تجاهى
التركوةى
أمريكا كحميؼ مشترؾ بيف تركيا كالسعكدية)ىك الصيغة المثمى ،ألف تكثيؽ
تمثمو
الخارجوةكىالتي
الكبرل (
الدعودوة
المممكة العربية السعكدية ،سكاء عمى المستكل القتصادم أك السياسي أك العسكرم،
العالقات مع

ييدؼ سد الفراغ األمني في ىذه المنطقة .كقد تـ تناكؿ التيديدات المشتركة سابقنا(أبك داير:2014،
.)252

في مثاؿ لمباحث  :عندما يذىب المختمفكف لتحقيؽ أىداؼ تحمي حدكدىـ يذىب الكبار

الذيف يتطمعكف ،إلى قضايا المنطقة مف منطمؽ األبكية لتحقيؽ األىداؼ التي يرجكىا األطراؼ مف
خالؿ الرعاية كالحماية كاسترداد الحقكؽ ،كىذا ما قامت بو تركيا تجاه السعكدية في الممؼ السكرم.

ثانيا :المتغير الجديد في السعودية واعالن التحالف اإلسالمي؛
ً
بعد التبايف في العالقة بيف تركيا كالسعكدية بعد ثكرات الربيع العربي ،أبدت تركيا حرصيا،

عمى تحسيف عالقتيا بالسعكدية ،لما لذلؾ مف أىمية اقتصادية كسياسية كأمنية ألنقرة .كفي ىذا

اإلطار لـ يمض أسبكع عمى زيارة الرئيس التركي "رجب طيب أردكغاف" إلى السعكدية معزينا برحيؿ
مناكرت
ا
الممؾ ”عبد ا﵀ بف عبد العزيز ،حتى أرسمت تركيا السفينة إلى ميناء جدة البحرم في إطار
عسكرية الحربية الكطنية ،بكيككادا ( )F-512مع دكؿ البحر األحمر كالبداية كانت في

السعكدية(،بيبرس.)169 :2015،
كحكؿ العممية العسكرية ”عاصمة الحزـ“ التي تقكدىا السعكدية ضد الحكثييف ،أعمنت تركيا
دعميا لمعمميات العسكرية التي بدأتيا لتحالؼ عدد مف دكؿ المنطقة ،كجاء في بياف لمخارجية

التركية ”أف العممية التي أبمغتنا بيا السعكدية مسبقان ستسيـ في إحياء السمطة الشرعية لمدكلة،
كتجنب اليمف خطر الفكضى كالحرب األىمية“ .كنددت الخارجية التركية بالتحركات العسكرية التي
بدأتيا ميميشيات جماعة الحكثي لمسيطرة عمى مدينة عدف .كما كقامت تركيا أيضنا بتكجيو انتقادات

حادة إلى السياسات اإليرانية في المنطقة ،حيث قامت باتياـ األخيرة بمحاكلتيا ”الييمنة عمى

المنطقة“(،حامد ،جريدة الكطف.)2015:

كبعد ذلؾ ت ٌشكؿ التحالؼ اإلسالمي التي دعت لو السعكدية لمحاربة اإلرىاب بمتغير جديد،

شكؿ محؿ اىتماـ لكافة القكم في المنطقة كالعالـ ،حيث إنو جاء بتعزيز مفيكـ جديد كفؽ

استخالصات كتراكمات كترىالت ،كفراغ سياسي كحالة فكضي السالح كالنقالبات العسكرية،

ليشير إلى أف ىناؾ عمؽ عربينا كاسالمينا يستطيع مكاجية كمعالجة قضاياه العالقة(.بمدم ،مكقع
الكتركني.)2015:
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
عقبوتجاهى
التركوةى
الخارجوةى
تشكيؿ "مجمس تعاكف استراتيجي" في زيارة ألركغاف في نياية عاـ ()2015ـ،
كما كأ

الدعودوة
عمي ضركرة التعاكف القتصادم كاألمني كالسياسي كمعالجة قضايا المنطقة التي
حيث أكد فيو

تمثؿ ،تيديد ألمف اإلقميـ، ،يأتي ىذا التناغـ في العالقة في عيد الممؾ سميماف ،كالذم أدل إلي

تعزيز الرؤية التركية كالحضكر اإلقميمي ،كتعزيز مكقعيا مع أكبر دكلة عربية مف حيث المساحة

كمف حيث القكة القتصادية(،العربية ،مكقع الكتركني.)2015:

جاء ىذا التناغـ بيف الطرفيف :بضركرة سد الفراغ السياسي المكجكد في المنطقة سيما

األزمة السكرية ،كالعراؽ كفمسطيف كاليمف في ظؿ ،الستحكاذ كالتيديد اليراني ،كأف ل تغفؿ
السعكدية دكرىا في المنطقة العربية في معالجة قضايا المنطقة .ففي عيد الممؾ سميماف تداركت
المممكة ا لعربية السعكدية ،الالمبالة تجاه القضايا العربية ،نتيجة التدخؿ السمبي لمخميج العربي في

ثكرات الربيع العربي كالتي كانت السعكدية جزءان منو في عيد الممؾ عبد ا﵀ مف خالؿ دعميا

لالنقالب في مصر سياسنا كاقتصادينا كعسكريا(،معكض.)44 :2005،

كىك ما صرح بو (عادؿ الجبير) :كزير الخارجية السعكدم في مؤتمر صحفي مع نظيره
األمريكي (جكف كيرم)  .أف المممكة العربية السعكدية عازمة عمي حؿ القضايا العربية بكؿ الكسائؿ
كاإلمكانات ،يأتي ىذا التصريح أماـ الكليات المتحدة األمريكية كإشارة تكازف مف السعكدية تجاه

أمريكا حتى تككف في إطارىا الصحيح إلغفاؿ اإلشكالت العالقة بينيما(،الجزيرة ،مؤتمر
صحفي.)2016:

ثالثاً :التعاون العسكري التركي السعودي:

يعتبر التعاكف العسكرم بيف تركيا كالسعكدية -عامالن ميمان مف شأنو تعزيز الدكر التركي السعكدم،
مف خالؿ قكة الردع كالتي تجعؿ مف حضكرىما مكازننا ميمنا ل يمكف تجاكزه مف خالؿ ذلؾ .فإننا

سنحاكؿ في ىذا المبحث الكقكؼ عمى التفاقيات المكقعة بيف تركيا كالسعكدية ،مف أجؿ تعزيز

الصناعات العسكرية ،كاألخذ بالمقارنة القدرات العسكرية لكؿ منيما لتغطية أىمية التشارؾ بينيما
عمي قاعدة القدرات.
فقد كقعت السعكدية كتركيا اتفاؽ تعاكف عسكرم في عاـ ( )2010ـ ،يغطي مجالت

التدريب كاألبحاث العممية كالتكنكلكجية كما يتمثؿ المجاؿ اآلخر لمتعاكف السعكدم التركي في قياـ
الشركة التركية "إؼ إف إس إس" بتحديث مئات ناقالت الجنكد المدرعة "إـ " )113(.األمريكية
الصنع"(.ممكاكم)24 :2010،

001

الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
تجاهى
كقدالتركوةى
الخارجوةى
تركيا تقريبان في كؿ المعارض الدكلية ،الخاصة بتكنكلكجيا التسميح في دكؿ
شاركت

الدعودوة
لمتركيج لمنتجاتيا العسكرية .كقد أفضت ىذه التطكرات في مجمميا إلى تكقيع العديد
الخميج ،كذلؾ

مف اتفاقيات التعاكف األمني سكاء عمى الصعيد الجماعي أـ الثنائي .ففي عاـ ()2012ـ أضحت

السعكدية تحتؿ المركز الثالث مف حيث حجـ كارداتيا مف الصناعات كالمنتجات العسكرية التركية،
كالتي بمغت قيمتيا حكالي ( 99مميكف دكلر) كىك ما يمثؿ حكالي ( )%7.8مف إجمالي الصادرات

العسكرية التركية(،بيبرس.)165 :2015،

كفي خالؿ المقاءات التي جرت بيف الطرفيف في السعكدية في نياية عاـ ()2015ـ،
تكصمت تركيا كالسعكدية إلى اتفاؽ لمتعاكف العسكرم ،مف خالؿ تعزيز التعاكف العسكرم ،كزيادة
حجـ اإلنتاج منو ،كعمى أثره :تـ تكقيع اتفاؽ ،بيف تركيا كالسعكدية بشراء مدرعات عسكرية مف
تركيا ،بقيمة تصؿ الى  10مميار دكلر ،كفي (مناقصة أكلية) تقكـ المممكة مف خالليا بشراء
مدرعات ،بقيمة مميارم كنصؼ دكلر .كقد أكد :أردكغاف قكلو ،في أعقاب الزيارة ،أف الجانب األىـ

مف أعماؿ مجمس التعاكف اإلستراتيجي المعزـ عقده بيف البمديف ،يتمثؿ في تجارة الصناعات

الدفاعية( .صباح ،العالـ العربي :مكقع اكتركني ،)2016:انظر ممحؽ رقـ (.)02

وفي مقارنة أجراىا(عمي ممكاوي) حول القوي المركزية في اإلقميم من حيث القدرات العسكرية

واإلنفاق العسكري ،تبين أن القدرات العسكرية السعودية تمثل أكبر موازنة من بين خمس دول

وىي :إيران -السعودية-تركيا –إسرائيل -مصر( .ممكاكم)27-26 :2010،
يأتي اإلنفاؽ العسكرم السعكدم ،في المرتبة التاسعة بيف أكثر 30دكلة في العالـ إنفاقنا عمى

الشؤكف العسكرية ،كما كاحتمت المرتبة ( )26بالنظر إلى الميزانية الدفاعية لكؿ مف الدكؿ آنفة
الذكر ،كىنا :نالحظ أف ميزانية المممكة العربية السعكدية ىي األعمى مف بيف الدكؿ حيث بمغت

عاـ (2012ـ) ( 468100مميار دكلر) ،كىي األعمى مف دكؿ الشرؽ األكسط ،فيما ازداد النفاؽ

العسكرم في عاـ  2015كذلؾ نتيجة التحديات التي تكاجو المممكة .كالتي بمغت قيمتيا إلي(56
مميار دكلر) بمعدؿ زيادة (10مميار دكلر).

كقد بمغت ميزانية تركيا الدفاعية ،في نفس العاـ ( 188697مميار دكلر) كاحتمت المرتبة

الثانية ،ىذه األرقاـ الضخمة لميزانيات الدفاع في الدكؿ الكبرل في منطقة الشرؽ األكسط ،شكمت
و
كبخاصة ،المممكةي العربية السعكدية ،كىك ما
بالنسبة لتركيا عامؿ جذب في التكجو إلى معظميا
يتقاطع مع الرغبة السعكدية ،كذلؾ في المقارنة بيف السعكدية كايراف يظير أف الجيش السعكدم

لديو طائرات أكثر بينما الجيش اإليراني لديو أعداد أكثر كمدافع كغكاصات أكثر.
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الفصلىالخامس
دلوكىتطبوقىالدوادةى
الخارجوةى
التركوةىيظير
مف ىنا:
تجاهى أف التقارب بالقكة بيف السعكدية كتركيا يمكف أف يشكؿ عامؿ حسـ كتكازنان

الدعودوة
يكف تفكقان في اإلقميـ إذا ما تـ عقد تحالؼ عسكرم بيف تركيا كالسعكدية كانضمت
عسكريان إف لـ

إليو بعض الدكؿ اإلسالمية كالعربية ،ككذلؾ التفاقية مع السعكدية لـ تكف ممكنة لكل مكافقة
رسمية ،كدعـ ضمني مف الكليات المتحدة ،كتحرص أنقرة عمى إبقاء نشاطاتيا محصكرة ضمف
حدكد معينة تفادينا.

من ىنا :نستنتج مما سبق مايمي:
أ -تستطيع كؿ مف تركيا كالسعكدية ،تشكيؿ جبية مشتركة مكحدة تحقؽ عامؿ ردع
كتكازف مكثر كفاعؿ.

ب -إف حجـ اإل نفاؽ عمى الميزانية العسكرية كبير ،األمر الذم يحتاج إلي تعزيز التكافؽ
بينيما ،لالستفادة مف اإلمكانات المتاحة كالتي مف شأنيا ترشيد النفقات.

ت -إف حالة التشارؾ التركي السعكدم ليا أىمية بمكاف :في تحقيؽ الحضكر الفاعؿ في
المنطقة ،لسد الفراغ السياسي.
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خات مة
عقب سقكط الدكلة العثمانية ()1924ـ ،كسيطرة الفكر العمماني عمى الدكلة التركية ،اتبعت

تركيا سياسة إدارة الظير لمشرؽ كالمكالة لمغرب ،األمر الذم جعؿ األتراؾ يعيشكف أزمة ىكية،
بتاريخيـ كحضارتيـ كدينيـ ،إلي أف جاءت مرحمة جديدة في تاريخ تركيا المعاصرة ،كىي فكز

حزب العدالة كالتنمية في انتخابات عاـ ()2002ـ ،كالتي أعادت صياغة الرؤية التركية في

سياستيا الخارجية ،بالتكجو لمشرؽ كتحقيؽ التكازف في عالقتيا مع الغرب  ،كاعتمدت بذلؾ اتباع

سياسة تصفير المشكالت ،كالعمؿ عمى تحيؽ الدكلة المركز مف خالؿ التفاعؿ كالتكازف كالتقارب،
مع عمقيا الجغرافي كالذم تترابط معو في التاريخ كالجغرافيا كالحضارة.

مما عزز مف حضكرىا كمكقعيا اإلستراتيجي ،كالذم تزامف مع الغزك األمريكي لمعراؽ

عاـ()2003ـ ،فكانت المممكة ،دكلة ذات أىمية كبيرة في العقؿ السياسي التركي ،نظ نار ألىميتيا

الدينية كمكقعيا اإلقميمي كالدكلي ،في امتالكيا لثمثي احتياطي النفط في العالـ ،كمكقعيا
القتصادم .عزز تمؾ األىمية لدم تركيا ،حيث كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية في تمؾ الفترة مف
تكلي عاـ()2002ـ ،مما دفعتيا لتحقيؽ التكامؿ القتصادم ،بالتكجو لعمقيا العربي كاإلسالمي،

كقد حققت بذلؾ تقاربان كبي نار ،مف خالؿ تشكيؿ مجمس تعاكف استراتيجي مع دكؿ الخميج عاـ

()2008ـ.

باإلضافة لمتعاكف العسكرم كالسياسي في بناء القدرات العسكرية لمطرفيف ،كتحقيؽ التكافؽ

في الجانب السياسي مف خالؿ العالقات الدبمكماسية ،كالزيارات المتبادلة بشكؿ متكاصؿ ،إلى أف
جاءت فترة ثكرات الربيع العربي ،كالتي عممت حالة مف التبايف في المكاقؼ كالتكجيات لديناميات

ال ليأتي متغير جديد ،بعد كفاة الممؾ عبد ا﵀ ،عاـ()2015
الثكرات العربية ،لـ تدـ تمؾ الفترة طكي ن
كتكلي الممؾ سميماف ،األمر الذم استدعى مف الطرفيف التقارب بينيما ،كلقد عزز ىذا التقارب

المتغيرات كالميمة كالشائكة في اإلقميـ ،سيما الممؼ السكرم ،ذات أىمية كبيرة لكمييما  ،كقد تحقؽ
في ىذا العاـ ،تشكيؿ مجمس تعاكف ،تركي -سعكدم ،كالذم ييدؼ إلى تعزيز التعاكف القتصادم

كالعسكرم مف خالؿ عقد صفقات سالح كصفقات اقتصادية ،باإلضافة ألىمية الممؼ اإليراني،
كالذم يشكؿ حالة ميمة مف التقارب بينيما.
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أو ًال -النتائج:

بناء عمى ما تـ استعراضو كتحميمو ،فقد تمكف الباحث مف اإلجابة عف؛ جميع أسئمة الدراسة ،حيث
ن
ظيرت لمباحث النتائج عمى النحك اآلتي:

 -1إف الدكلة العثمانية في ظؿ حكميا لممنطقة العربية ألكثر مف أربعة قركف متتالية ،جعميا

تكلي الحجاز أىمية كبيرة نظ نار لمكانتيا الدينية (مف خالؿ تأميف الحجيج ك اإلشراؼ،

كالحماية لمحرميف الشرفيف) ،كانشاء سكة حديد ،لنقؿ الحجيج في البالد العربية كجكارىا.

 -2أدل سقكط الخالفة العثمانية؛ في عاـ ()1924ـ ،إلى تحييد تركيا عف المنطقة العربية مف

بناء عمى الفكر العمماني الذم طبقو مصطفى كماؿ الديف
خالؿ اتباعيا سياسة إدارة الظير ن
أتاتكرؾ.

 -3إف حالة التراجع التاريخية في العالقات التركية العربية ،حتى ستينيات القرف الماضي لـ
تمنع مف الحفاظ عمى عالقات صداقة بيف تركيا كالسعكدية  ،فقد كقع البمداف عاـ ()1929ـ

عمى اتفاؽ تعاكف كصداقة بينيما .

 -4شكمت النقالبات الثالثة في تركيا ،كىي في عاـ ()1980-1971-1961حالة مف التغير
كالتدافع في البيئة الداخمية التركية ،لصالح اإلسالـ السياسي ،كالذم كانت لو محاكلت كبيرة
مف أجؿ تعزيز مكانتو الداخمية في تركيا .األمر الذم أفرز حزب العدالة كالتنمية برؤية

براغماتية مبنية عمى التجارب السابقة.

 -5كاف لمطفرتيف النفطيتيف األكلى كالثانية ،أىمية كبيرة لمتقارب التركي السعكدم ،كىك ما تزامف
مع األزمة القبرصية عاـ ()1974ـ ،نتيجة تخمي الكليات المتحدة عنيا ،بالكقكؼ إلى جانب

اليكناف ،فكانت العالقات ميمة كمتدافعة نتيجة المتغيرات الداخمية .

 -6شكؿ عاـ ()2002ـ نقطة تحكلن في السياسة التركية تجاه المممكة ،كالتي عززت مف
الحضكر التركي في المممكة العربية السعكدية ،كلسيما أنو قد تالىا الغزك األمريكي لمعراؽ

كالذم كاف متزامننا مع كصكؿ العدالة ك التنمية لمحكـ .باإلضافة لممكاقؼ اإليجابية التي
أبدتيا تركيا حياؿ الغزك األمريكي ،بمنعيا لألخيرة ،مف استخداـ قكاعدىا العسكرية،

لستيداؼ العراؽ.

كبير في التكجو التركي لمسعكدية ،حيث إف المجتمع
 -7إف البيئةى الداخمية التركية ،ليما دكهر ه
التركي ،بغالبيتو اإلسالمية يدفع صانع القرار بالتكجو لممممكة ،نظ نار ألىميتيا الدينية.
 -8إف اىتماـ تركيا بالسعكدية يكمف بالدرجة األكلى ببعده القتصادم ،تاريخينا -حيث إف ىناؾ
صفحات ميمة في دعـ السعكدية لتركيا ،بيبات نفطية كمالية لصالح تركيا ،لمخركج مف
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كبير في الحضكر التركي في منظمة التعاكف
كبكتيا القتصادية ،كما كاف ليا
ه
جيد ه
اإلسالمي .

إف السياسة الخارجية التركية تجاه السعكدية ،تكلييا تركيا اىتماما ،عمى اعتبارىا مدخالن

إستراتيجينا ميمنا ،لتعزيز حضكرىا في منطقة الشرؽ األكسط ،كالذم نبع مف مكقع المممكة،
الديني كالقتصادم كالسياسي .

 -10إف التنافس التركي اإليراني ،عمى مساحات النفكذ (دائرة آسيا الكسطي ،المنطقة العربية،
القضية الفمسطينية) ،كالذم تقاطع مع التيديد اإليراني لألمف القكمي السعكدم ،كالمنطقة

العربية ،عزز مف التقارب السعكدم التركي.
 -11تعد (سكريا ك العراؽ) نقطة تقاطع حقيقية في التكازف الجيكستراتيجي بيف تركيا كالسعكدية،
حيث يتشاركاف فييا الحدكد ،كالتيديدات الجيبكلكتكية ،نظ نار لالستحكاذ اإليراني ،مف جانب

تيديده لمسعكدية ،كباعتباره مساحة نفكذ تركية ،باإلضافة لمتيديد الكردم لتركيا ،كلسيما

حزب العماؿ الكردستاني )p-k-k) ،كالتي كانت تعتبره سكريا تاريخيا كرقة ضغط عمى

تركيا.

 -12تمعب الكليات المتحدة األمريكية دك نار ميمنا ،في سياسة تركيا تجاه السعكدية ،نظ نار لمعالقات
الكطيدة ،بالكليات المتحدة األمريكية ،لدم الطرفيف تاريخينا ،األمر الذم يكليو الطرفاف
أىمية ،في تحركاتيما تجاه المنطقة ،نتيجة لمييمنة األمريكية عمى العالـ.

 -13إف تراجع حضكر الكليات المتحدة األمريكية ،في ممفات المنطقة ،شكؿ ذلؾ عامؿ مبادرة
بيف الطرفيف التركي كالسعكدم ،لتحقيؽ المكانة اإلقميمية لسد الفراغ فييا ،كلسيما كالتقارب

التركي اإليراني ،بعد التفاؽ النككم -األمر الذم تعده السعكدية تيديدنا ألمنيا القكمي.

 -14إف التدخؿ الركسي في ممفات المنطقة ،كالذم يتمثؿ في سكريا ،يشكؿ حالة تيديد لتركيا،
كىك عمى الصعيد التركي ينبع مف حالة التنافس عمى منطقة(آكراسيا)،

مما يدفع ىذا

التنافس إلى حالة صراع في الممفات المتفجرة ،كلسيما الممؼ السكرم ،كعمي صعيد
السعكدية ،نتيجة التحالؼ اإليراني مع ركسيا كالنظاـ السكرم ،األمر الذم يمثؿ تيديدا

جيبكلكتككيا لمسعكدية.

 -15شكمت ثكرات الربيع العربي حال نة مف الفتكر في العالقات التركية السعكدية ،نتيجة التبايف في
المكاقؼ بينيما تجاه الثكرات ،كلسيما الثكرة المصرية ،حيث كانت تركيا متحمسة كميتمة
كداعمة لمتغيرات في دكؿ الربيع العربي ،عمى النقيض المكقؼ السعكدم ،الذم اعتبرىا

تيديدان لألمف القكمي السعكدم كلسيما فترة الممؾ عبد ا﵀.
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 -16إف المتغير الجديد في المممكة العربية السعكدية ،بتكلي الممؾ سمماف الحكـ ،عزز مف
التقارب التركي السعكدم ،كالذم أحدث تغي انر حقيقيان في التكجيات السعكدية باستدعاء الدكر

اإلقميمي ،كالذم أكلتو تركيا أىمية كبيرة ،فعممت األخيرة عمى استغالؿ ىذه الكرقة ،لتحقيؽ
متغيرات جديدة لمكاقع السياسي في اإلقميـ ،كلسيما الممؼ السكرم كالعراقي ،فمقد شيد

العاـ()2015ـ متغيرات حقيقية في حسـ مساحات الصراع كالتيديد اإليراني ،سيما عاصفة
الحزـ في اليمف ،األمر الذم عزز مف امتالؾ السعكدية لزماـ المبادرة.

 -17إف التعاكف الستراتيجي التركي السعكدم كالذم كاف آخره ،انضماـ تركيا لمتحالؼ التي دعت
إليو السعكدية ،كاإلعالف بيف الطرفيف عف تشكيؿ مجمس تعاكف استراتيجي ،في كؿ
المجالت العسكرية كالقتصادية كالسياسية ،شكؿ حالة مف التكازف كالتقارب بينيما ،كالذم

اتفؽ الطرفاف فيو عمي التطكير البنيكم ،ليشمؿ تعزيز البنية العسكرية كالقتصادية مف خالؿ
التكامؿ الكظيفي في كؿ المجالت ،األمر الذم سيحسـ ممفات مختمفة في المنطقة العربية.

ثانياً -التوصيات:
بناء عمى ما توصل اليو الباحث من نتائج فانو يوصي باالتي:
ً
 -1عمى المممكة العربية السعكدية ،العمؿ عمى تحقيؽ الحضكر في منطقة الشرؽ األكسط ،مف
منطمؽ الحتضاف كالتفاعؿ كالتقارب مع القكم الميمة ،بما يتناسب مع مكقعا كمكانتيا

الدينية كالقتصادية ،كأل يككف حضكرىا نتيجة لممساس بأمنيا القكمي ،كمف األىمية بمكاف

التشارؾ مع تركيا.

 -2ضركرة تعزيز التحالؼ الجديد مف خالؿ إيضاح أىدافو ،كتشكيؿ منطقة عمميات مشتركة
لدكؿ التحالؼ ،كما كتعزيز الترسانة العسكرية ،بحيث يضاىي األحالؼ الدكلية ،سيما حمؼ
الشماؿ األطمسي ،فمك قدرت اإلمكانات التركية السعكدية ،فإنيا تستطيع تنفيذ ذلؾ ،حيث إف

تركيا ثاني أكبر قكة في حمؼ الشماؿ األطمسي.

 -3األخذ بدكر تركيا الستراتيجي في القميـ كالعالـ ،كىك األمر الذم يشكؿ عامؿ تكازف كردع،
لمتيديدات التي تكاجو المنطقة العربية ،مف خالؿ سد الفرغ اإلقميمي كحماية المنطقة مف
التقسيـ الجديد ليا ،األمر الذم سيشكؿ منعة قكية ،تدفع بالخركج مف الييمنة األمريكية

كالكلء لمغرب.

 -4حث المممكة العربية السعكدية ،بضركرة إعادة صياغة حجـ اإلنفاؽ العسكرم بطريقة ترشد
الستيالؾ ،كتحقؽ التطكير في الصناعات العسكرية كمان كنكعان ،كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف

خالؿ استقداـ الخبرات كالميرة كالمختصيف ،مف أجؿ تعزيز الصناعات المحمية ،كالذم مف
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أىمية بمكاف الستعانة بتركيا ،حيث كفرة المكاد الخاـ كالمختصيف لدييا ،األمر الذم سيعكد
بالمنفعة عمى الدكلتيف ،بما يحقؽ ترسانة أقكل كامكانات أقكل.

 -5يجب إدراؾ التيديدات الغربية ،التي تسعي إلي تقسيـ المنطقة تحت مسميات كمصطمحات
مختمفة ،مثؿ مشركع الشرؽ األكسط الكبير ،حيث ينبع ىذا اإلدراؾ مف خالؿ العمؿ عمى

التشاركية في التحالؼ بيف الدكؿ الميددة بالتقسيـ ،كالتي تعد تركيا كالمممكة جزنء منيا.
 -6عمى تركيا كالمممكة تكحيد الجيكد ،الرامية إلى حضكر تركيا في المنطقة كعنصر مكازف،
كىك الذم يتفؽ مع رؤيتيا السياسية ،حتى يتـ تمرير النزاع الطائفي في المنطقة ،لسيما بيف

المممكة كايراف ،كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ لعب تركيا دكر الكسيط لمسالـ ،كىك األمر الذم
يككف لصالح اإلقميـ ككؿ.

 -7عمى القيادات الفمسطينية (السياسية ،الفصائؿ) ،العمؿ عمى تحقيؽ التكازف كالتحييد في
المكاقؼ في العالقة مع قكل اإلقميـ في ظؿ تجاذب كتدافع القكم الفاعمة ،حتى يتـ تجنيب

القضية الفمسطينية ،مكاقؼ تاريخية مف شأنيا الضرار بالمصالح العميا لمشعب الفمسطيني.
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 -حسيف ،عدناف ( .)2003نظرية العالقات الدولية ،دار أمكاج لمنشر كالتكزيع ،ط.1
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 دلي ،خكرشيد (1999ـ) .تركيا و قضايا السياسة الخارجية .منشكرات اتحاد الكتاب العرب.دمشق
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 -2الكتب األجنبية المترجمة:
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حزب العدالة والتنمية مف 2002م وحتى 2013م .رسالة ماجستير غير منشكرة -برنامج

ماجستير دبمكماسية كالعالقات الدكلية ،غزة :اكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا.

 -مطمؽ ،رائد (2011ـ) .العالقات التركية اإلسرائيمية وأثرىا

عمى القضية الفمسطينية

2002م2010 -م .رسالة ماجستير غير منشكرة -برنامج ماجستير العمكـ السياسية ،كمية
القتصاد كالعمكـ اإلدارية ،جامعة األزىر :غزة

 الرحاحمة ،أحمد2014( .ـ) .الدور التركي الجديد في منطقة الشرق األوسط "الفرصكالتحديات" .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ األكسط مصر.
 صيدـ ،فادم ( .)2012المعارضة السياسية في تركيا (اإلسالميون نموذجاً) في فترة:1996ـ – 2007ـ .رسالة ماجستير غير منشكرة -برنامج ماجستير دراسات في الشرؽ

األكسط ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،جامعة األزىر :غزة.
 الغريرم ،محمد (2010ـ).الدور األمريكي في سياسة تركيا حيال االتحاد األ وروبي-1993 .2010ط ،1أطركحة دكتكراه -مركز دراسات الكحدة العربية .بيركت
 الغكؿ ،يسرم ( ،)2011أثر صعود حزب العدالة والتنمية التركي عمى العالقات التركيةاإلسرائيمية ،رسالة ماجستير غير منشكرة -برنامج ماجستير دراسات في الشرؽ األكسط ،كمية

اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،جامعة األزىر :غزة.

 -القدرة ،محمكد( .)2013تطور العالقات السياسية التركية -السورية في ضوء المتغيرات

اإلقميمية والدولية ،2012 -2007 :رسالة ماجستير غير منشكرة -برنامج ماجستير
دراسات في الشرؽ األكسط ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،جامعة األزىر :غزة.

 -مرتضى ،ركل 2013(.ـ) .االستراتيجية التركية في الشرق االوسط منذ وصول حزب العدالة

و التنمية الى السمطة .رسالة ماجستير منشكرة ،برنامج ماجستير العالقات الدكلية

كالدبمكماسية -الجامعة المبنانية .بيروت.

028

قائمةىالمراجع

 -4األبحاث و التقارير:
 أحمد ،حسف (" :)2009العالقات العربية التركية بين الحاضر والمستقبل" ،دراساتاستراتيجية ،عدد  ، 41مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث الستراتيجية ،أبك ظبي.

 إدريس ،محمد :)2009( .تركيا وتحديات نظرية "العمق اإلستراتيجي" .في تقرير معمكماتعكدة تركيا .بيركت :المركز العربي لمعمكمات جريدة "سفير".

 باركي ،ىنرم( ،)2005تركيا والعراق اخطار وامكانات الجوار ،معيد السالـ األمريكي ،تقريرخاص رقـ(.)141

 حسيف ،مصطفى2002(.ـ) .الدور اإلقميمي التركي لممدة من 2002م الى  ،2010كميةالعمكـ السياسية .الجامعة المستنصرية

 خكلي ،معمر( .)2011اإلصالح الداخمي في تركيا ،المركز العربي لألبحاث ،الدكحة الطكيؿ ،يكنس .مستقبل العالقات التركية اإليرانية  ،2007 -1932مركز الدراساتاإلقميمية .جامعة العراؽ.

 العالؼ ،إبراىيـ؛ كجمكد ،ميثاؽ( .)2006العالقات الخميجية التركية  ،1990 -1973مستؿمف رسالة ماجستير قدمت إلي مجمس كمية التربية ،جامعة المكصؿ.

 مبيضيف ،مخمد( ،)2007العالقات الخميجية اإليرانية  ،2006 -1997السعودية حالةدراسة ،المنارة لمدراسات ،المجمد  ،14العدد )2008(2

 مركز أبحاث المستقبؿ( ،)2015تركيا القوة الصاعدة ومستقبل الدور اإلقميمي ،سمسمةإصدارات ،رقـ ()27

 ممكاكم ،عصاـ ،)2013( ،تركيا والخيارات اإلستراتيجية المتاحة ،بحث مقدـ في الممتقىالعممي "الرؤل المستقبمية العربية كالشركات الدكلية" المنعقد بمدينة الخرطكـ.
 -5المجالت و الدوريات:
 ارشيد ،أسامة( ،)2015التدخل العسكري الروسي في سوريا وتحدياتو أمريكيا ،المركزالعربي لألبحاث ،سمسمة تحميؿ سياسات الدكحة -قطر.

 تشيبينار ،عمر (" :)2007سياسات تركيا في الشرق األوسط :بين الكمالية والعثمانيةالجديدة" ،مركز الشرؽ األكسط مؤسسة كارينغي لمسالـ الدكلي ،كاشنطف.

 تكفيؽ ،سعد .)2009( .السياسة اإلقميمية التركية تجاه الخميج العربي 2002 2008مجمةالعمكـ السياسية جامعة بغداد .العدد المشترؾ(.24-1،)39-38
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 بيبرس ،سامية ،الحوار االستراتيجي التركي -الخميجي ومستقبل أمن منطقة الخميج .مجمةدكرية شئكف عربية تصدر عف األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية.

 جكزاف ،رمضاف 2004( .ـ) .لغز الشرق األوسط الكبير ،ترجمة وليد عبد اهلل القط ،أوراقحضارية معاصرة  .العدد الخامس .القاىرة  :جامعة عيف شمس  ،مركز دراسة الحضارات

المعاصرة .

 حامد ،محمد ( )2015أسباب عدم مشاركة تركيا في عاصفة الحزم ،جريدة الكطف الككيت. حسكف  ،محمد2010(.ـ) .اإلستراتيجية التوسعية لحمف الناتو وأثرىا عمى األمن القوميالعربي .مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ القتصادية كالقانكنية– المجمد  - 26العدد الثاني.

 الخاطر ،خالد( :)2015تحديات انييار أسعار النفط والتنويع االقتصادي في دول مجمسالتعاون الخميجي ،سمسمة دراسات ،المركز العربي لألبحاث ،الدكحة :قطر.

 الخميج لألبحاث :)2005( ،الخميج في عام ،2004دكلة اإلمارات العربية المتحدة أبك ظبي. داكد أغمك ،أحمد( .)2012مبادئ السياسة الخارجية التركية وموقفيا السياسي اإلقميمي.أكراؽ مركز البحكث الستراتيجية .العدد(.2-1 )3

 شالكخ ،ىزبر ( ،)2008حزب العدالة التركي حتى االنقالب العسكري عام ()1980العدد( )28مجمة ديالي – جامعة ديالي

 الشرقاكم ،باكيناـ .)2012( ،االنطالقة اإلقميمية التركية .لماذا؟ وكيف؟ مجمة شؤكفاألكسط ،العدد (.)99
 عكدة ،جياد( .إبريؿ .)2002مالمح خريطة جديدة لشرق أوسط كبير ،ممؼ األىراـاإلستراتيجي  .العدد( . )88القاىرة :مركز األىراـ لمدراسات السياسية ك اإلستراتيجية .

 غانـ ،إبراىيـ (.يكنيك2006ـ) .االقتصاد السياسي التركي و اإلصالح ،شؤكف األكسط.عدد .123بيركت  :مركز الدراسات الستراتيجية ك البحكث ك التكثيؽ.

 فتحي  ،محمد( .اغسطس .)2004التوجيات العربية و االقميمية تجاه المبادرات الخارجية ،أكراؽ الشرؽ الكسط .العدد . 33القاىرة  :المركز القكمي لدراسات الشرؽ األكسط.

 فردريؾ ،كيرم ،)2015(،الخالف السعودي -األمريكي في شرق أوسط متغير ،المركزالعربي لألبحاث ،سمسمة تحميؿ سياسات الدكحة -قطر.

 قبالف ،مركاف( :)2015موازين القوي اإلقميمية بعد انييار العراق ،سمسمة إصدارات ،المركزالعربي لألبحاث -الدكحة :قطر.
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 قدكرة ،عماد( .)2015روسيا وتركيا :عالقات متطورة ،وطموحات متنافسة في المنطقةالعربية .المركز العربي لألبحاث ،سمسمة تحميؿ سياسات الدكحة -قطر.

 كيالي  ،ماجد (.خريؼ .)2003النظام العربي و تحدي المشروع الشرق أوسطي مجددا،شؤكف عربية  ،األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية  ،العدد.115القاىرة.

 لبكي ،بطرس(.أكتكبر1994ـ).العالقات االقتصادية التركية -العربية الراىنة ،المستقبؿالعربي .العدد  .188بيركت :مركز دراسات الكحدة العربية .
 مجيد ،إياد( :)2008الموقف اإلقميمي من التغير في المنطقة العربية(تركيا نموذجا) ،مجمةالعمكـ السياسية -جامعة بغداد ،العدد()46
 المركز العربي لألبحاث( ،)2014خمفيات التباين األمريكي -التركي في سوريا ،سمسمة تحميؿسياسات الدكحة -قطر.

 مركز الكاشؼ لمدراسات الستراتيجية ،تجربة اإلسالمين في تركيا ،المتابع الستراتيجيالعدد(.)7-21

 -مستقبؿ األمة ك صراع اإلستراتيجيات (2009ـ) ،مجمة البياف  ،الصدار السادس.

 مميككمياف ،إلينا( .)2016العالقات الروسية الخميجية :البناء عمى ماض إشكالي ،المركزالعربي لألبحاث .سمسمة تحميؿ سياسات ،الدكحة -قطر.

 نكر الديف ،محمد(" :)2012الدور التركي تجاه المحيط العربي" ،شؤكف سياسية ،مركزدراسات الكحدة العربية ،بيركت .عدد .5

 نكر الديف ،محمد .)2004( .تركيا و االتحاد األوروبي :مسالة اليوية والرىانات الشرقاالوسطية ،شؤون األوسط .العدد .116بيركت :مركز الدراسات اإلستراتيجية .
 -6المقابالت و المقاءات:

 إيشمر ،أمر ا﵀( )2011مغزي التحوالت في تركيا ومستقبل العالقات العربية التركية ،مركزدراسات الشرؽ األكسط عماف ،محاضرة في فندؽ لند مارؾ.

 الجبير ،عادؿ( ،)2016مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية السعودي ونظيره األمريكي" .قناةالجزيرة الفضائية"

 خاشقجي ،جماؿ( .)2016لقاء تمفزيوني(برنامج حديث الثورة) ،قناة الجزيرة ،حكؿ الخالفاتاألمريكية السعكدية في الممؼ السكرم.
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 -7المواقع االلكترونية
 اتفاقية السالح التركية السعودية خطوة لتحسين العالقات ،مركز الجزيرة لمدراسات 11مساء()2016/2/20

http://www.aljazeera.net/Views/Shared/shared/images/media/favicon.ico

 أصداء تركية وعربية لممجمس االستراتيجي التركي السعودي ،مكقع ترؾ برس سادسة مساء()2016/1/20

http://turkpress.co/sites/default/files/TPlogo-1.png

 األىمية الجغرافية لتركيا ،المركز العربي لمدراسات السياسية كالستراتيجية،10صباحا(.)2015/12/19

http://acpss.net/site/index.php?go=news&section=41

 قراءة لزيارة خادم الحرمين الشرفين لتركيا ،النسخة اإللكتركنية مف جريدة الرياض10صباحا(http://www.alriyadh.com/css/img/iefavicon.ico .)2015/10/15

 األىمية اإلستراتيجية لمسعودية ،مركز الجزيرة لمدراسات كالسياسات 12،مساء(.)2015/10/15

http://purl.org/dc/elements/1.1/

 -المدينة المنورة في العيد العثماني ،مكقع الحجاز اإللكتركني 8 ،مساء (.)2015/8/10

http://www.alhejaz.org/index.html

 -الدولة السعودية األولي ،مكقع معرفة اإللكتركني 10 ،صباحا(.)2015/9/20

http://www.marefa.org/favicon.ico

 السعودية تشتري مدرعات عسكرية تركية محمية الصنع بقيمة تصل إلى 10مميار دوالر،مكقع نيكز اإللكتركني 10 ،صباحا(.)1016/1/20

http://i.tmgrup.com.tr/dailysabah-arabic/v2/i/favicon.ico

 السعكدية كتركيا تعمناف تشكيؿ "مجمس تعاكف إستراتيجي" ،مكقع العربية اإللكتركني11 ،صباحا(.)2016/2/20

http://arabic.cnn.com/sites/all/themes/cnnarabic/zurb-

foundation/apple-touch-icon-144x144-precomposed.png

 السعودية وتركيا وأسئمة المستقبل ،مكقع ترؾ برس اإللكتركني 10 ،صباحا(.)2015/9/20

http://turkpress.co/sites/default/files/TPlogo-1.png
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 الشفرات الجيكسياسية في آراء داكد أكغمكا تجاه الشرؽ األكسط ،مكقع رؤية تركية اإللكتركني،http://rouyaturkiyyah.com/feed

 8صباحا(.)2015/7/20

 العالقات التركية السعودية مرحمة جديدة ومتميزة وتصاعد متسارع ،مكقع العربية اإللكتركني، 11مساء(.)2015/2/20

http://aa.com.tr/favicon.ico

 العالقات التركية السعودية خالل الربيع العربي :نحو شراكة إستراتيجية ،مكقع رؤية تركيةhttp://rouyaturkiyyah.com/feed

اإللكتركني 11 ،صباحا.)2015/9/10(،

 العالقات التركية السعودية .مرحمة متميزة وعيد جديد لمعالقات المتينة بين الدولتين ،مكقع trtالعربية اإللكتركني 11 ،صباحا (.)2016/2/15

http://www.trtarabic.tv

 العالقات السعودية – التركية ثقل مؤثر في المنطقة ،جريدة الرياض اإللكترونية4 ،مساء(.)2015/10/20

http://www.alriyadh.com

 العالقات السعودية التركية -تنامي متسارع وتنسيق في قضايا الشرق األوسط ،جريدةالشرؽ األكسط اإللكتركنية 10 ،صباحا(.)2015/12/20

https://plus.google.com/+aawsat

 الفقيو ،إحساف ،القوة الناعمة التركية في منطقة الشرق األوسط10 ،صباحا(.)2015/10/20

http://www.turkpress.co/sites/default/files/TPlogo-1.png

 -بحث عن العثمانيون  ،مكقع المصطبة اإللكتركني 12 ،مساء(.)2015/8/20

http://vb.elmstba.com/external.php?type=RSS2

 بحث عن المممكة العربية السعودية ،موقع المصطبة اإللكتروني12 ،مساء(.)2015/8/20

http://www.youtube.com/user/AlmastbaTV

 بياء الديف ،محمد ،دروس االستفادة من السياسة الخارجية التركية ،مكقع الحكار المتمدفاإللكتركني 10 ،مساء(.)2015/11/15

http://www.ahewar.org/rezgar.ico

 الفقيو ،إحساف ،تركيا والسعودية وذاك الذي عاد ،مكقع ترؾ برس اإللكتركني10 ،مساء(.)2015/8/18
http://www.turkpress.co/sites/default/files/TPlogo-1.png
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 تركيا والسعودية يتحالفان لدعم المعارضة ضد األسد ،مكقع عنب بمدم اإللكتركني10 ،مساء (.)2016/2/20

http://www.enabbaladi.org/xmlrpc.php

 -إياد ،حازـ ،تركيا وروسيا وسالح الطاقة ،مكقع الكتركني  11صباحا(.)2015/2/20

https://d248prrhso0s59.cloudfront.net/newsapp/ver/b9941/languages/ma
nifest.json

 تطمع لمضاعفة التجارة بيف تركيا كالسعكدية ،مركز الجزيرة لمدراسات اإللكتركني12 ،مساء(.)2015/10/12

http://purl.org/dc/elements/1.1

 جغرافية المممكة العربية السعكدية ،البكابة الرئيسية لك ازرة التعميـ العالي السعكدم10 ،صباحا(.)2015/9/10

http://he.moe.gov.sa/images/favicon.ico

 -العالقات التركية السعودية من الشراكة إلى التوتر ،مكقع الركابط اإللكتركني10 ،

مساء(.)2015/2/20

http://rawabetcenter.com/xmlrpc.php

 لماذا ذاب الجميد "اآلن" بين السعودية وتركيا ،مكقع دكت مصر اإللكتركني، 4مساء(.)2016/2/25
http://www.dotmsr.com/dot/images/favicon.ico

 جكؿ ،محمد ،روسيا تستيدف ضرب السعودية في سوريا ،مكقع ترؾ برس اإللكتركني10 ،مساء(.)2016/22/20

http://turkpress.co/sites/default/files/TPlogo-1.png

 جافيف ،ركبرت :ترجمة عاطؼ ،زينب ،استرداد العثمانيين السيادة عمى شبو الجزيرةالعربية 10 ،مساء(.)2015/10/15

http://www.hindawi.org/images/apple-touch-icon-57x57.png

 لماذا يزور أردوغان السعودية ،مكقع  TRTالعربية اإللكتركني 12 ،صباحا(.)2016/1/12 -مالمح

المحور

الجيوستراتيجي

اإللكتروني.)2015/10/10(،

بين

http://www.trtarabic.tv/?p=33263
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 الثورة العربية -بعد الحرب العالمية االولى ،منتديات ستار نيكز ،أرشيؼ التاريخ العالميكاإلسالمي 5 ،مساء(.)2015/9/1

http://www.startimes.com/f.aspx?members=true

 أبك زرقة ،أشرؼ ،مختصر الشرق األ وسط ابان الحرب العالمية االولى ،مكقع مكاد تعميميلمكحدة األكلي لمبجركت 5 ،مساء(.)2015/9/1

http://historyforarab1.blogspot.com/feeds/posts/default

 سياسة حزب العدالة والتنمية التركي في الشرق األوسط ،مكقع نقطة كأكؿ السطراإللكتركني 10 ،صباحا(.)2015/9/12

http://www.noqta.info/rss

 ىل تعمل تركيا والسعودية معا ضد إيران ،مكقع صحيفة التقرير اإللكتركني10 ،صباحا(.)2015/12/12

http://altagreer.com/wp-content/uploads/2014/12/altagreer-favicon2.png
 االقتصاد السعودي من وجية نظر النقد الدولي ،مركز الجزيرة لمدراسات اإللكتركني12 ،ظيرا(.)2016/2/12

http://purl.org/dc/elements/1.1/

 القدرات العسكرية التركية مقارنة بالسعودية ،كاجية مجمكعة مكاقع10 ،صباحا(.)2016/2/2

https://www.google.ps/images/branding/product/ico/googleg-lodp.ico

 الفقيو ،إحساف ،مقارنة بسيطة بين تركيا والدول العربية اقتصاديا ،مكقع أخبار تركيااإللكتركني 10 ،صباحا(.)2016/1/10

http://akhbarturkiya.com/?feed=rss2

 تركيا  -معدل نمو الناتج المحمي السنوي ،مركز إحصائي الكتركني،11مساء(.)2016/2/10

http://www.tradingeconomics.com/turkey/gdp-growth

 -مؤشرات تدافع االقتصاد التركي ،مركز إحصائي  11مساء(.)2016/2/10

http://purl.org/dc/elements/1.1/
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قائمةىالمالحق

قائمة املالحق

041

قائمةىالمالحق

ممحق رقم ()1
يوضح بيانات تركيا والسعودية ببعده الجيوبوليتكي

المصدر( :مركز أبحاث المستقبؿ( -)4: 2002،ممكاكم( -)2004:00،الجزيرة ،مكقع الكتركني)2003:

ممحق رقم ()0

يوضح موقع تركيا ومدي تأثيرىا في اإلقميم

المصدر( :الجزيرة لمدراسات ،مرجع الكتركني)2003 :

047

قائمةىالمالحق

ممحق رقم ()2
يوضح موقع المممكة العربية السعودية

المصدر( :الجزيرة لمدراسات ،مرجع الكتركني)2003 :

048

قائمةىالمالحق

ممحق رقم ()2
يوضح موقع تركيا والسعودية في اإلقميم (الشرق األوسط) .

المصدر( :الرؤية ،مكقع الكتركني)2001 :

049

قائمةىالمالحق

ممحق رقم ()5
يوضح رؤساء الجميورية التركية منذ الدولة الجميورية حتى اآلن:
الرئيس

فترة الحكم

مصطفى كماؿ أتاتكرؾ

0924حتى 0948

عصمت اينكنك

0948حتى 0920

جالؿ بايار

0920حتى 0910

جماؿ غكرسيؿ

0910حتى 0911

جكدت صكنام

0911حتى 0974

فخرم ككرتكرؾ

 0974حتى 0980

كنعاف أيفريف

0982حتى 0989

تكركت أكزاؿ

0989حتى 0994

سميماف ديميريؿ

0994حتى 2000

أحمد نجدت سيزر

 2000حتى 2007

عبد ا﵀ قكؿ

 2007حتى 2002

رجب طيب أردكغاف

 2002حتى اآلف
المصدر :إعداد الباحث

030
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ممحق رقم ()9
يوضح مبادئ السياسة الخارجية التركية

المصدر :إعداد الباحث

030

قائمةىالمالحق

ممحق رقم ()9
يوضح مؤسسات صنع القرار في السياسة الخارجية التركية

بتصرؼ الباحث(:باكير كآخركف)28 :2008،

032

قائمةىالمالحق

ممحق رقم ()1
يوضح التحوالت السياسية في كال من تركيا والسعودية

بتصرؼ الباحث(:رؤية تركية ،مكقع الكتركني)2015:

034

قائمةىالمالحق

ممحق رقم ()9
يوضح نسبة خط أنابيب السالم إلي السعودية
المنطقة

ألف متر مكعب في اليوم

تبكؾ

100

المدينة المنكرة

300

ينبع

100

مكة المكرمة

500

جدة

500

إجمالي

3.500
المصدر( :الخزندار)67 :2010،

ممحق رقم ()12

يوضح حجم الناتج القومي التركي والسعودي لمعام()0215م

بتصرؼ الباحث(:رؤية تركية ،مكقع الكتركني)2016:

033

قائمةىالمالحق

شكل رقم ()11
يوضح التركيبة اإلدارية لمقوات المسمحة التركية

بتصرؼ الباحث( :باكير كآخركف)28 :2013،

032

قائمةىالمالحق

ممحق رقم ()10
يوضح المقارنة بين تركيا والسعودية من حيث القدرات العسكرية

المصدر :تـ جمعو بكاسطة الباحث مف خالؿ (الرأم برس ،مرجع الكتركني( )2015:ممكاكم)22 :2013 ،
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